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(C'est quoi ces notes = Co je to za známky?) 

SLOVO ÚVODEM 
 
 Zdravíme všechny holky a kluky, 
 právě máte ve svých rukou druhé vydání našeho školního časopisu a my 
doufáme, že se vám bude opět líbit. Děkujeme za všechny vaše příspěvky, i ty 
anonymní, které pod zkratkou rovněž otiskujeme. Dále děkujeme našim 
redaktorkám, bez kterých by tady časopis dnes byl. 
 
 
 
CITÁT 
 
Týden pracovitého člověka je sedm dní, týden lenocha sedmkrát zítra. 

 
německé přísloví 

 
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 
 
 Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech 
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a 
konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí 
ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém 
pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016. 
 Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 
3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016. Jednodenní pololetní 
prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016. Jarní prázdniny na naší škole 
budou od 29. února 2016 do 6. března 2016.  

Zdroj: www.msmt.cz 



ZPRÁVY ZE ŠKOLY 
 

Světová škola 
 
 Vážení čtenáři, 
 rádi bychom Vás seznámili s naší činností na mezinárodním projektu 
Světová škola. Letos je naše škola do projektu zapojená již podruhé. 
 Loňský ročník zaštiťovalo téma dětská práva. Toto téma jsme si vybrali, 
protože je velmi důležité a jeho opomíjení zde v České republice je dlouhodobě 
kritizováno výborem OSN pro práva dětí, a také proto, že naše škola je 
spojením mateřské, základní a střední školy a tedy pracuje s dětmi již od 3 let až 
do dospělosti. Cílem našeho projektu bylo zvýšit povědomí o existenci Úmluvy 
o právech dítěte a tedy i o právech, která mají všichni od narození do dosažení 
18 let. Během celého školního roku probíhalo mnoho samostatných projektů. 
 Děti z mateřské školy pracovaly se Slabikářem lidských práv, který vydala 
nadace Naše dítě. Žáci 1. stupně základní školy kreslili obrázky s náměty 
dětských práv, žáci 2. stupně psali slohové práce na toto téma a tvořili časovou 
osu s vývojem dětských práv. Mezi další činnosti základní školy patřily například 
schránka dětských práv nebo dotazníkové šetření s veřejností. 
 Na střední škole probíhal projekt také velmi intenzivně – studenti 
vytvářeli powerpointové prezentace, které následně prezentovali nižším 
ročníkům. V rámci projektu Učíme se spolu, přednášeli studenti tuto problematiku 
svým mladším spolužákům na střední, ale i základní škole. Jako hlavní činnost 
střední školy je vytvoření a následné prezentování fiktivního Úřadu právní ochrany 
dětí, který byl vytvořen na základě výroční zprávy OSN a ve kterém se naši 
studenti zabývali problematikou dětských práv, zejména tím, co je ve výroční 
zprávě kritizováno.  Zároveň se můžeme pochlubit postupem 4 našich 
studentek do finále celostátní soutěže Olympiáda lidských práv, ve kterém se 
jedna umístila na 6. místě. 
 Na základě těchto dílčích projektů jsme při celostátní obhajobě získali 
titul Světová škola. 
 V letošním roce naše škola v projektu pokračuje zejména spoluprací se 
základní školou v Keni, se kterou budeme nejen komunikovat, ale zároveň se na 
akci Zahradní slavnost pokusíme získat prostředky na školní pomůcky do této 
školy. Již jsme pozvali jednoho studenta z Keni, který nám přiblíží životní situaci 

své země. Na základě těchto poznatků uspořádáme seminář pro veřejnost, ve 
kterém budeme upozorňovat na tuto problematiku. 
 Byli bychom rádi, kdybyste nám poskytli prostředky, které nám 
pomohou v realizaci našeho projektu. 
 Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci. 
 

Studenti Školy Kavčí hory 
  

 
 V červnu tomu bude již rok, kdy se naše škola zařadila do sítě Světových 
škol. Nebylo jednoduché tento titul získat a navíc jej nemáme navždy. Na 
udržení této celosvětové vizitky musíme každý rok pracovat a naši práci bedlivě 
sledují organizace, které celou soutěž v České republice organizují. Garantem 
naší práce je společnost Člověk v tísni. Naši učitelé musí pravidelně zasílat 
informace o tom, jak škola v projektu pracuje. 
 A co je u nás letos nového? Během celého roku postupně plníme plán, 
který jsme si dali. Zúčastnili jsme se Olympiády lidských práv, proběhl projekt 
Listopadání věnovaný globálním tématům, dále pak projekt Učíme se spolu na 
téma Dětská práva a psali jsme rovněž tzv. breafing papery.  
 Naším letošním cílem je navázání spolupráce se dvěma školami v africké 
Keni. Obě školy jsou z města Nakuru. Jedna škola je základní a druhá střední. Již 
v dubnu jsme do obou škol poslali více než 250 dopisů, dále výtvarné práce a 
různé další výrobky, které mají našim africkým přátelům přiblížit život u nás. 
Nyní netrpělivé čekáme na jejich odpověď. 
 V chodbě u jídelny je připravena nástěnka, která shrnuje vše, co jsme 
zatím v naší spolupráci s Afrikou zvládli.  
 Vrcholem našeho letošního snažení bude Africký den, který proběhne 
22. 6. 2015 na naší škole. Můžete se těšit na hudební a výtvarné dílny po africku, 
dále na povídání o cestě čokolády a banánu. Navštíví nás pár skutečných 
Afričanů, se kterými proběhnou besedy, na kterých se budete moci ptát na to, co 
vás zajímá. V provozu bude také stánek s fair-trade zbožím.  
 

Žákovský parlament 
 



 
SVĚTOVÉ ODPOLEDNE na škole Kavčí hory 
 
 Letos poprvé se pro koordinátory oceněných Světových škol konalo 
SVĚTOVÉ ODPOLEDNE, setkání, které mělo za cíl sdílet, inspirovat a 
podpořit spolupráci mezi Světovými školami.  
 V pátek 6. března se 10 koordinátorů z celkem čtyř ročníků projektu 
Světová škola sešlo u nás ve škole, aby zde navzájem sdíleli své radosti a strasti, 
se kterými se při realizaci aktivit projektu setkávají. 
 Protože Světové odpoledne mělo být pro koordinátory zároveň 
odměnou za jejich práci, byli učitelé pozváni na film Americký slib, promítaný v 
rámci 17. ročníku festivalu Jeden svět. Časosběrný dokument na příkladech 
dvou afroamerických chlapců poukazoval na mnohdy nerovné postavení žáků v 
americkém vzdělávacím systému, stejně jako na běžné starosti rodičů, které 
chtějí svým dětem zajistit co nejlepší vzdělání. 
 

Zdroj: Světová škola ve světě i doma (Zpravodaj 01/15) 
(Redakčně zkráceno a upraveno) 

 

 
Anděl na přechodu 
 
 V rámci třetího Světového týdne bezpečnosti silničního provozu OSN 
proběhla dne 7. 5. 2015 na naší škole akce s názvem “Anděl na přechodu“. 
Studentky oboru sociální činnost hlídkovaly jako "strážní andělé" na přechodech 
v nejbližším okolí školy. Kromě pomoci při přecházení naší rušné ulice 
zopakovali s dětmi pravidla bezpečnosti při přecházení. 

-jaz 
 
 
"Poslední zvonění" čtvrtých ročníků 

 
 Ve čtvrtek 30. 4. 2015 studentům 4. ročníků střední školy naposledy 
zazvonilo. Tento den měli žáci 1.A a 1.B důležitou úlohu, a to vyprovodit 
studenty ze školy a zpříjemnit tak "Poslední zvonění". Žáci vzpomínali na to, že 

právě tito studenti je doprovázeli 1. 9. 2014 do školy. Studentům předali 
korálkové náramky na památku a s radostí popřáli: "Hodně štěstí u maturity!!!" 

-jaz 
 

 
Výsledky maturitní zkoušky 

 
 Musíme s radostí konstatovat, že navzdory obavám a přebujelé fantazii 
„bloudů“ ze čtvrtých ročníků, o kterých jsme psali v minulém čísle, maturitní 
zkouška dopadla pro drtivou většinu studentů dobře. Gratulujeme! 
 Těm několika studentům, kteří musí zkoušku opakovat, držíme palce.  

-jen 
 
 
Slavnostní rozloučení 
 
 V pátek 5. 6. 2015 proběhlo na Nuselské radnici slavnostní zakončení 
maturitní zkoušky, během kterého studentky a studenti obdrželi maturitní 
vysvědčení. Součástí slavnosti bylo i následné neformální setkaní, během něhož 
učitelé, studenti a studentky nejen vzpomínali a hodnotili uplynulé čtyři roky, ale 
rozhovořili se i o tom, na co ve výuce již nezbyl čas. (Mimo jiné i proto, že 
mnoho informací dnem složení maturitní zkoušky přestalo být „přísně tajné“.) 
 Celkově můžeme říci, že tato slavnost byla důstojnou tečkou za mnohdy 
úmornými lety strávenými studiem na naší škole.  

-mir 
 
 
Tea Party 
 
 Dne 25. 6. 2015 proběhne již třetí ročník Tea Party Školy Kavčí hory v 
divadle Dobeška, kterou pořádají studenti střední školy a jejich učitelé. Přijďte, 
se podívat na naše scénky a skeče, určitě nebudete nelitovat.  

-sau 
 
 



 
 
Sluníčkový den 
 Ve středu 1. dubna 2015 proběhla humanitární akce s názvem 
„Sluníčkový den“. Nejen v centru Prahy měli studenti 3. ročníků střední 
odborné školy služeb z Kavčích hor za úkol prodat co nejvíce sbírkových 
předmětů s logem sluníčka. Výtěžek této akce šel do Nadačního fondu Rozum 
a cit na podporu opuštěných dětí a pěstounských rodin.   
 Největším paradoxem této sbírky bylo, že studenti měli Pražanům 
rozzářit den, zrovna když v Praze byla zima a teploty se pohybovaly kolem 
12°C. Na některých místech padal dokonce i sníh.  
 Sbírkové předměty, tj. keramická sluníčka, odznaky se sluníčkem a 
magnetky byly prodávány za 30,-Kč těm, kteří chtěli přispět. Studenti, kteří se 
rozdělili do skupinek, byli různě úspěšní. Některé skupinky se pyšnily 
tisícovými příspěvky, ale byly taktéž skupinky, které neměly tolik štěstí. 
 Studenti se do humanitární akce zapojili s velkým nadšením i přesto, 
že v Praze bylo zrovna studené a sychravé počasí. Kolik studenti vybrali, se 
můžete dozvědět na webových stránkách Nadačního fondu Rozum a cit. 

Jan Furdzo, S3.A 
 (redakčně upraveno) 

 
Habrovka přátelská rodině 

 
 Již 4. rokem se uskutečnila v příjemném prostředí zahrady u kostela sv. 
Františka z Assisi v ulici U Habrovky odpolední akce „Habrovka přátelská 
rodině“. Této akce se zúčastnily i studentky 1. a 3. ročníků spolu s paní 
učitelkou Hofmannovou, se kterou připravily pro děti několik aktivit: skákání 
v pytli, slalom s míčkem na lžíci, hod míčem skrz zavěšený kruh, hru na 
rybáře, při níž se děti musely trefit rybářským prutem do hrdla lahve a 
nakonec „Kimovu hru“, při které si děti musely zapamatovat několik 
předmětů.  
 Pro děti zde byl zajištěn bohatý program: divadelní představení, různé 
atrakce a soutěže, stoly a lavice, kde si mohly kreslit. K poslechu hrála živá 
hudba a k dispozici bylo též občerstvení. 

-hof 



JAZYKOVÝ KOUTEK 
 
Visitors to Prague 
 
 On April 15th we did a school project – Visitors to Prague. Our task 
was to ask foreigners to answer some questions. We wanted to know why they 
travelled to Prague, what they liked the most, what they were going to visit 
etc. 
 We met at 9.00 a.m. at Staroměstská station and were divided into 
groups. We started in Old Town Square and then continued to Wenceslas 
Square. First, we felt awkward asking strangers, but after a while we got used 
to it. They were mostly nice to us, only few couples rejected us. Some of them 
were even kind enough to take a picture with us. What we liked most about it 
was that we had a chance to practise English with native speakers and to talk 
to people with different accents. 

 Studentky 2. ročníku 
 
 

Zahraniční humor 
 

 Interessiert erkundigt sich der Vater: "Na, Bub, wie wars heute im 

Chemieunterricht?" 

 "Gar nicht langweilig", erzählt der Junge, "in Chemie haben wir 

heute gelernt, wie man Sprengstoff herstellt!" 

 "Und was habt ihr morgen in der Schule?" 

 "Welche Schule?" 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 



MATEMATICKÝ KOUTEK 
 
 Jistě s námi budete souhlasit, prohlásíme-li, že matematika je univerzální 
dovedností, která zdaleka nespočívá jen v zacházení s čísly. Rozvíjí totiž i 
abstraktní myšlení a logické uvažování. V našem matematickém koutku 
přinášíme příklady, na kterých můžete své schopnosti vyzkoušet.  
  
Pět domů 
 Je 5 domů, každý jiné barvy. V každém žije majitel jiné národnosti. 
Každý majitel upřednostňuje určitý nápoj, značku cigaret a chová určité zvíře. 
Žádná z těchto osob nepije stejný nápoj, nechová stejné zvíře, nekouří stejnou 
značku cigaret jako některý z ostatních majitelů. 

1. Brit žije v červeném domě. 
2. Švéd chová psa. 
3. Dán pije rád čaj. 
4. Němec kouří cigarety Rothmanns. 
5. Nor bydlí v prvním domku. 
6. Majitel zeleného domu pije kávu. 
7. Kuřák cigaret Winfield pije rád pivo. 
8. Majitel žlutého domu kouří Dunhill. 
9. Osoba, která kouří Pall Mall, chová papouška. 
10. Muž, který bydlí v prostředním domě, pije mléko. 
11. Kuřák cigaret Marlboro bydlí vedle toho, kdo chová kočku. 
12. Muž, který chová koně, bydlí vedle toho, který kouří Dunhill. 
13. Nor bydlí vedle modrého domu. 
14. Kuřák cigaret Marlboro má souseda, který pije vodu. 
15. Zelený dům stojí nalevo od bílého domu. 
 

Otázka zní: KOMU PATŘÍ RYBA??? 
 

 
Matematická osmisměrka 
 
Kolikrát dokážeš přečíst nápis DOBROU NOC? 
 

D O B R O U 

O B R O U N 

B R O U N O 

R O U N O C 

 
 
Magické obrazce 
 
 Doplň čísla od jedné do šestnácti tak, aby v každém kosočtverci a na 
vnější kružnici byl součet 40. Na vnitřní kružnici má být součet dvojnásobný. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Odměny za správná řešení matematických hádanek žádejte u svého učitele matematiky. 



 
POEZIE 

 
Rozptýlení 

 
V lavici už sedím 

Skoro devět hodin. 
Do sešitu hledím 

Jak do starých novin. 
 

Má pozornost slábne, 
Radši bych šel ven. 
Rozptýlení žádné, 
Zas ztracený den. 

 
Učitel se snaží, 

Abych soustředil se víc. 
Proto na mě křičí, 

Ze svých plných plic. 
 

Naštěstí už zvoní, 
Hned se cítím líp. 
Snad domácí úkol 
Nebudeme mít. 

 
Tomáš Myslík, S3B 

 
 

ZAJÍMAVOSTI 
 
Jsme hloupí, budou muset rodiče s nízkým IQ oznámit svým dětem 
 
 Nový občanský zákoník dává dětem právo na pravdu. Výčet běžných 
vzdělávacích aktivit se rozšíří o povinnost rodičů informovat děti o svých 
reálných rozumových schopnostech. Psychologové a odborníci na výchovu 
novelizaci zákoníku podporují. 
 „Martine, máme tě rádi, ale narodil ses mamince a tatínkovi, kteří mnoho 
rozumu nepobrali.“ Podobné věty budou muset mnozí rodiče říkat svým dětem 
ještě před nástupem do školy. Stanoví to nový občanský zákoník, jenž začne 
platit od 1. září 2015. Vláda navíc minulý týden schválila „akční plán“, který 
právo dětí na informace chce do budoucna ještě více zdůraznit – každý člověk 
by se měl podle dokumentu jednou dozvědět, jaká je objektivní úroveň 
intelektuálních schopností jeho biologických nebo adoptivních rodičů. 
 Do rodin s podprůměrným IQ budou jednou týdně docházet sociální 
pracovníci. Jejich úkolem nemá být nahrazování rodičovské lásky či optimalizace 
rodinné harmonie, ale poskytnou dětem rady do života a další odborné 
konzultace, na které rodiče nestačí. 
 
Řekněte dětem pravdu včas 
 
 V občanském zákoníku už je schváleno rozšíření paragrafu 836, kde se 
rodičům s nízkým IQ nařizuje, aby o tom dítě informovali, „jakmile to bude 
vhodné, nejpozději však do zahájení školní docházky“. Pokud rodič povinnost 
nesplní nebo údaje zkreslí, může se s ním dítě teoreticky v dospělosti soudit. 
 „I psychologové tvrdí, že se dítě s takovou zprávou vyrovná lépe v 
nízkém věku než v pubertě,“ vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti 
František Korbel. Dětský psycholog Václav Mertin to potvrzuje a rodiče 
uklidňuje. „Předškolák to přijme snáze, protože nemusí pod vlivem 
nekompetentních rodičů činit závažná rozhodnutí,“ tvrdí Mertin. Naopak starší 
dítě by utajení důležité zprávy mohlo rodičům vytýkat. 
 



Zavádění zákoníku do praxe přinese i problémy, vědí na ministerstvu 
 
 Na internetu se už objevila řada zaručených receptů, jak nový zákoník 
obejít, včetně komentářů diskutujících, kteří princip rodičovské oznamovací 
povinnosti vůbec nepochopili. „Na testech IQ jsem byl dvakrát a dosáhl jsem 
výsledku 160. Až budu mít děti, rád se jim s tím pochlubím, k tomu žádný 
zákoník nepotřebuji,“ uvedl populární ostravský herec a podnikatel Radovan 
Kaluža, který je vyhlášený tím, že součet svých IQ testů zveřejňuje již několik let 
prakticky při každé příležitosti. 
 „Občanovi s IQ 80 pravděpodobně soud uvěří, že nový zákoník 
nepochopil, pokud bude výsledky testů sčítat,“ domnívá se náměstek Korbel. 
Takové prohřešky tedy zřejmě zůstanou bez trestu a  vyřeší je sociální pracovník 
formou domluvy v místě bydliště. „Pokud soud shledá, že rodič sice pochybil, 
ale jednal v dobré víře, nemůžeme s tím nic dělat,“ konstatuje Korbel. 
 
 
Národní strategie pro ochranu dětských práv 
 
 Ke změně občanského zákoníku přispěly mezinárodní organizace, které 
chrání práva dětí. Česká republika se k procesu přidává postupně. I proto vláda 
schválila Národní strategii ochrany práv dětí. Ta se kromě obecné rodičovské 
inteligence zabývá třeba i právem dítěte, aby mu rodiče během hodnocení jeho 
studijních výsledků předložili svá vlastní vysvědčení. Součástí strategie bude i 
podpora pozitivního rodičovství, opatření na podporu pozitivního rodičovství, 
rozvoj služeb pro rozvoj rodičovských kompetencí a aplikace krizové 
komunikace s negativně zaměřenými rodiči, kteří pozitivní rodičovství odmítají 
 
 
Hlavolam 
 
 Hokejka a puk stojí dohromady 1100 korun. Hokejka je o 1000 korun 
dražší než puk. Kolik stojí puk? Pokud jste odpověděli, že 100 korun, vaše děti 
by to měly vědět, aby mohly brát s rezervou i další věci, které jim říkáte. 
 

Zdroj: www.infobaden.cz 

Blíží se nám mnohými již od září toužebně očekávaný konec školního roku. Jsou 
ale tací, kteří hledí ke konci roku s velikými obavami, aby na ně nedopadl 
Damoklův meč1. Jsou to většinou ti studenti, kteří si protáhli loňské prázdniny 
mnohdy až do dubna letošního roku, vysedávajíce a polehávajíce ve škole jako u 
řeky či na pláži. Pokud se přeci jen věnovali nějakým činnostem, pak to bylo 
malování (vlastního obličeje) či skupinová práce (většinou na téma volný čas 
nebo jak najít přítele na facebooku). Výsledkem těchto jistě zajímavých aktivit je 
otevření Pandořiny skříňky2 se složitými doplňkovými zkouškami, případně 
reparáty. Pro ostatní studenty, kteří jen těsně unikli, budiž toto varováním do 
roku dalšího, aby se jim snad příště opravdu nepodařilo překročit Rubikon3. 
 
Přejeme všem hezké prázdniny (ideálně u moře) a těšíme se na shledání 

v příštím školním roce. 
 

 
 

 
1) Ustálené slovní spojení, rčení, přirovnání. Užívá se pro vyjádření situace, kdy člověk nemá být klidný či lhostejný, 

když ho čeká něco, na čem záleží a co nemusí skončit jen dobře. 
2) Pandořina skříňka není na klenoty, nýbrž je symbolem zhoubného daru a uvolněného zla, přestože na jejím dně 

zůstává špetka naděje, že vše dobře skončí.  
3) Mez, po jejímž překročení není cesty zpátky. Rubikon byla hraniční řeka a její překročení vojskem znamenalo 

vypovězení války. 


