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Slovo úvodem 

Milí čtenáři,  
 přejeme vám příjemné počtení Velikonočního čísla našeho 
školního časopisu.  

 

 

1. Stupeň ZŠ 

 

2. a 3. třídy v divadle Gong 

 

 Ve středu 1. března jsme si vyrazili se třídou do divadla Gong. 
Cesta byla zajímavá. Jeli jsme metrem a tramvají. Když jsme po dlouhé 
cestě byli konečně u divadla, tak nás paní uvaděčka doprovodila do 
šatny. V šatně jsme se svlékli, odložili si věci a pak jsme se nasvačili. 
Také jsme si stihli koupit něco v divadelním bufetu, ale byla tam dlouhá 
fronta.  

 A už začalo představení, které bylo o Mauglím. Vystupovali 

v něm tyto postavy: vládce džungle nejstarší vlk, máma vlčice a její vlčí 
dcera Anička, had, medvěd Balů, tygr Šerchán a paní Paviánová. 
Představení bylo krásné!!! Akorát se mi nelíbilo, že děti za námi si pořád 
povídaly a na konci představení pískaly! Ale jinak se mi to velmi líbilo 
a všem představení doporučuji. 
 

Boryana Pavlova, 3.A 



5. třídy - návštěva divadla Gong 

 

 V úterý 28. 2. 2017 třída 5.C, stejně jako další páté třídy, 
navštívila v divadle Gong představení Záhada hlavolamu na motivy 
knihy J. Foglara.  

 Žáci se tak seznámili s jedním z nejznámějších děl tohoto autora. 
Představení je zaujalo a pobavilo. V následující hodině českého jazyka 
o tomto představení živě diskutovali. 

Zora Polášková 

 

Pražské poetické setkání 2017 

 

 7. 3. a 8. 3. proběhla obvodní kola v recitační soutěží Pražské 
poetické setkání v DDM na Jižním Městě. Naši školu reprezentovali 

Eliáš Votoček z 2.B, Boryana Poavlova z 3.A, Emanuela Marie 
Máslová a Tomáš Bartoň z 5.B. Všichni recitovali s nasazením ve velké 
konkurenci. Boryana Pavlova ve své kategorii získala ocenění za práci 

s textem. Všem našim účastníkům gratulujeme 

Míla Pospíšilová 

 

Kavčí hory poetické 2017 

  

 V úterý 7. 2. proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže 
"Kavčí hory poetické". Z každé kategorie soutěžící, kteří se umístili na 

1. a 2. místě, postupují do obvodního kola soutěže "Pražské poetické 

setkání". 
 

Umístění v 1. kategorii: 
 

 1. místo: Boryana Pavlova 3.A 

 2. místo: Eliáš Votoček 2.B 

 3. místo: Petr Dobiáš 3.B 

 

Umístění v 2. kategorii: 
 

 1. místo: Emanuela Marie Máslová 5.B 

 2. místo: Tomáš Bartoň 5.B 

 3. místo: Magdalena Veselá 4.A 

 

Přejeme vám hodně úspěchů do dalšího soutěžení 
 

Planetárium - 2. třídy 

 

 Ve čtvrtek 19. ledna navštívily 2. třídy ZŠ Planetárium. 
Tentokrát se děti dozvěděly formou pohádky vše o Plejádách 
(Kuřátkách) a o jednom ze světadílů, Austrálii. 
 Následovala prohlídka exponátů, vystavených v hale Planetária. 



 

Největší úspěch měly 
upomínkové předměty, 
které si zde děti mohly 
zakoupit. 

 

 

Učitelky 2. tříd 

 

 

Omalovánky 

 

Křížovka 

 
 

 

2. Stupeň ZŠ 

 

Přednáška "Než užiješ alkohol, užij svůj mozek" 

 

 Dne 30. 1. 2017 se ve škole v učebně MUF uskutečnila 
přednáška s názvem „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. Co všechno 
jsme se o alkoholu dozvěděli? Dozvěděli jsme se výhody i nevýhody 



alkoholu (např. výhoda – uvolňuje od stresu, chutná; nevýhoda – 

závislost, opilost, škodí zdraví.) 
 Dále jsme se dozvěděli, že osobám mladším 18 let je alkohol 
zakázán. Alkohol zařazujeme mezi menší a slabší „drogy“. Škodí zdraví 
a také, když vypijeme velké množství alkoholu, vzniká opilost. To 
znamená, že je člověk pod vlivem alkoholu, motá se mu hlava, vidí 
zkresleně, hůř slyší, je míň pozorný a taky si třeba víc dovoluje. 
Samozřejmě opilost po několika hodinách vyprchá (záleží, kolik 
alkoholu vypijete). 

 Dále jsme si tipovali, kolik procent alkoholu je obsaženo v pivu, 
vínu a vodce. Také jsme se dozvěděli, že první alkohol, který byl 
vyroben, bylo víno (8000 let př. n. l.), pak pivo (7000 let př. n. l.) 
a nakonec destiláty (100 př. n. l.). 
 Přednáška se mi moc líbila, bavila mě a nakonec jsme dostávali 
i ceny za správnou odpověď na otázky ohledně toho, co jsme si na 
přednášce zapamatovali. 

Diana Jonášová, Z7A 

 

 

Turnaj v basketbalu 2017 – dívky 6. - 7. třída 

  

 Dne 14. února se zástupkyně dívek z 6. a 7. tříd zúčastnily 
turnaje v basketbalu. V průběhu prvního zápasu, který jsme odehrály 
s nejsilnějším soupeřem, děvčata nabrala cenné zkušenosti, díky kterým 

si postupně dokázala vybudovat efektivnější taktiku a obranu. Hra 

našeho týmu se zlepšovala od zápasu k zápasu a nakonec jsme obsadily 
4. místo. Všechny hráčky hrály velice pěkně, avšak obzvláště musíme 
vyzvednou výkon Nikoly Hejčové ze třídy 7.A (s číslem 12), která se 
stala hlavní oporou našeho týmu. 

Anna Hánková 

 

 

Návštěva divadelního představení Klára 3847 

 

 Dne 27. 1. 2017 jsme se se třídou byli podívat na divadelním 
představením Klára 3847 aneb Příliš mnoho hvězd v Divadle 
U Hasičů. 
 Příběh vypráví o židovské dívce Kláře, která je se svou rodinou 
odvezena přeplněnými vagony pro dobytek do koncentračního tábora 
Osvětim. Zde prožívá tvrdé a dlouhé dny s trochou jídla. Sleduje, jak 

nacisté shazují do ohně živé lidi, jak mrtvá těla spalují ve spalovnách 

a jak postupně ztrácí členy rodiny. 
 Po 3 letech začnou létat bojové letouny Rudé armády nad 
koncentračním táborem, a tak jsou vězni nacisty donuceni jít 500 
kilometrový pochod, který většina z nich nepřežije. Klára jako jediná 
se svou sestrou, která se Osvětimi vyhnula, přežije. Při cestě zpět ji 
zachrání před znásilněním muž, kterého si pak vezme za muže. 



 Příběh je podle skutečné události a je vyprávěn z dochovaných 

zápisků z deníku Kláry. Klára se dožila 84 let. 
 Celé představení bylo opravdu dojemně zpracované. Kláru hrála 
vnučka skutečné Kláry, která si koncentrační tábor prožila "na vlastní 
kůži", což ještě přidávalo na ohromení. Při ději jsme dokonce slyšeli 
dochovaný záznam Klářina hlasu na nahrávce. Představení nás 
nadchlo, ale zároveň vhrnulo slzy do očí. 
 

Adam Vaněček a Sofie Vaníčková, Z9 

 

 

Olympiáda v českém jazyce 

 

 Žáci 9. třídy se v prosinci zúčastnili školního kola olympiády v 
českém jazyce. Dva nejlepší postoupili do obvodního kola, které 
proběhlo v DDM Jižní Město 1. a 2. 2. 2017. 

 Ke skvělému umístění blahopřejeme oběma soutěžícím, kterými 

byli Theodor Draksl a Adam Vaněček, a děkujeme za reprezentaci 
školy. 
 V obvodním kole se sešlo 32 soutěžících ze základních škol a 
víceletých gymnázií. Theo se podělil o 4.-5. příčku se ztrátou tří bodů 
na vítěze a Adam obsadil 6.-10. pozici s výsledkem jen o jeden bod 
slabším. 
 

Lyžařský kurz 2017 

 

 Žáci sedmých a osmých tříd se od 27. 2. do 3. 3. 2017 účastnili 
lyžařského kurzu (a také kurzu snowboardingu) v Dolním Dvoře v 
Krkonoších. 
 Z pokojů hotelu Morava jsme měli výhled přímo na sjezdovku, 
k vleku to bylo, co by kamenem dohodil, počasí nám přálo, sněhu bylo 
dost, a aby byla nějaká změna, tak jsme jeden den strávili v Černém 
dole. 

 Večer jsme se také zabavili - soutěžemi, vystoupením budoucích 
pěveckých hvězd, zajímavou přednáškou a nechyběla ani diskotéka na 
sněhu v bistru u vleku. 
 

 

Přednáška „Padělek je prodělek“ 

 

Žáci 7. – 9. tříd se v rámci finanční 

gramotnosti aktivně zapojili do 
interaktivní přednášky, která se koná 
pod záštitou Celní správy a Policie ČR. 
Cílem přednášky je zvýšit žákům 
povědomí o  duševním vlastnictví 

a obchodu s padělaným zbožím, jeho riziky a důsledky koupě padělků. 
Součástí přednášky byla videa ze zásahů celní správy a ukázky padělků. 



Názory žáků 7. tříd: 

 

Přednáška byla zajímavá, protože nám paní Gabriela vysvětlila, proč se 
nemá padělat jakékoli zboží, sochy, písně atd. Řekla nám, jak rozeznat 
padělek od originálu. Pro padělatele si chodí ČOI, která jim dá pokutu, 
podmínku nebo je odvede do vězení. 
 

Padělky, které zabaví ČOI se buď spálí, nebo v případě, kdy lze 
odstranit štítek – logo, putují věci na charitu. 
 

Viděli jsme ukázky videa ze zásahu ČOI a ukázky padělků. 
 

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, například, že se dá padělat 
oblečení, boty, mobily, šperky, voňavky, kosmetika a mnoho dalšího.  
Také jsme se dozvěděli, že výroba a prodej padělků je trestná, je za něj 
dávána vysoká pokuta a padělané věci tvoří asi 5 % z celého importu. 

 

 

Názory žáků 8. tříd: 
 

Přednáška se mi líbila, hodně věcí jsem věděl. 
 

Líbilo se mi video a ukázky  padělků. 
 

Zjistil jsem, že padělky se zničí rychleji a mohou poškodit zdraví. 

 

Je nespravedlivé, že výrobci padělků dostanou jen pokutu a pak 
padělky prodávají znovu. 
 

Beseda byla super, zajímavá a hodně poučná. Dávám palec nahoru. 
 

Názory žáků 9. třídy 

 

Mně osobně se beseda líbila, dozvěděl jsem se, jak se padělá, jaké jsou 
různé ochranné prvky, atd. Osobně si myslím, že do škol tohle patří, 
protože se tím děti hodně naučí. Program byl bohatý a pestrý, za mě 
na jedničku. 
 

Celou přednášku vedla příjemná paní a informace byly zajímavé 
a užitečné. Sama jsem se s padělky setkala a myslím, že je dobré získat 
takovéto informace, které se v životě hodí. Podle mého názoru jsme se 

dozvěděli nejpodstatnější informace a celá přednáška byla zpestřená 
ukázkami z policejních zásahů. Byly nám předvedeny i konkrétní 
předměty a celá přednáška se povedla. 
 

Myslím si, že přednáška byla užitečná, protože víme, na co si máme dát 
pozor a proč. Padělky bychom neměli kupovat už jenom kvůli tomu, 
že jsou to výrobky nekvalitní. Měli bychom se ale zamyslet také nad 



pracovními podmínkami dělníků, kteří často pracují za minimální 

částky a firmy na tom vydělávají. Přednáška byla povedená. 
 

 

Vyhlášení soutěže "Kraje pro bezpečný internet" 

 

 V úterý 17. ledna 2017 proběhlo v Rezidenci primátorky hl. m. 
Prahy setkání s výherci soutěže „Kraje pro bezpečný internet“, kde 
zástupce hlavního města, Bc. Libor Hadrava, radní hl. m. Prahy pro 

bezpečnost a prevenci kriminality, předal hodnotné ceny, a to 
především od jednoho z partnerů soutěže, firmy Microsoft Česká 
republika. 

 Cílem projektu je zvýšit informovanost o možných rizicích na 
internetu a jak se jim vyvarovat. 

 Z naší školy byl vylosován Petr Křístek ze Z8.A, který jako jednu 
z cen získal herní konzoli XBOX 360. Dále byl oceněn Richard 
Hoffmann z 9. třídy za 3. místo v kvízu plus a byl mu věnován mobilní 

telefon Lumia 550 a další ceny. 
 Oceněna byla i naše škola, a to za účast největšího počtu žáků. 
Celkem se jich zúčastnilo 389 a zapojili se žáci a studenti od 5. tříd ZŠ 
až po 4. ročníky SŠ. 
 Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme. 
 

Jana Králová 

Střední škola 

 

Beseda s Policií ČR 

 

V rámci výuky práva a veřejné 
správy se studenti oboru 

veřejnosprávní činnost 
zúčastnili besedy s příslušníky 
Policie ČR. Dozvěděli se 
podrobnosti o jednotlivých 
útvarech a jejich působnosti. 

Studenti maturitního ročníku se zajímali o možnosti práce u policie. 
 Policisté velmi zajímavě vyprávěli o své práci a zodpověděli 
i  dotazy studentů. 
 Beseda vhodně doplnila výuku a možná, že někdy v budoucnu 
s námi přijde besedovat náš bývalý student. 

Jaroslava Kolářová 

 

 

Haptická výstava 

  

 Dne 23. ledna 2017 jsme se byli podívat v Národní galerii na 
Staroměstském náměstí na doprovodnou haptickou výstavu k hlavní 
vystavované expozici. 



 Výstava byla určena jak pro nevidomé, tak i pro normálně vidící 

lidi, kteří si mohli vyzkoušet, jaké to je vnímat svět bez zraku. 
Mohli jsme se například hmatem "podívat" na sochy nebo si vyzkoušet 
něco napsat Braillovým písmem na speciálně upraveném psacím stroji. 
 K dispozici zde byly i klapky na oči. Bylo to velmi zajímavé. 

 

Studenti S2.B a čtvrtých ročníků 

 

 

Beseda s mládežnickou delegátkou v OSN 

 

Ve středu 15. 2. 2017 naši školu 
navštívila Zuzana Vuová, první 
česká mládežnická delegátka v 
OSN. 

Zuzana besedovala se studenty 

2. ročníku oboru veřejná 

správa nejen o smyslu OSN a lidských právech, ale sama se svým 
příběhem stala velkou inspirací k cestě za sny a úspěchem.  

Kateřina Měšťánková 

 

 

 

 

Beseda o správním soudnictví 

 

 Teoretické učivo ze správního práva jsme měli možnost si 
ověřit s odborníkem z praxe panem Mgr. Alešem Sabolem. 
 Z praktického hlediska jsme si osvěžili působení veřejné správy 
a státní moci  na občany a dopad správního soudnictví do  
každodenního života. 
 Pan Mgr. Sabol se snažil odpovědět na četné otázky studentů a 
při besedě panovala velmi hezká atmosféra. 

Jaroslava Kolářová 

 

 

Večer plný překvapení 

 

 Dne 9. února 2017 se konal XXII. Maturitní  a imatrikulační 
ples střední odborné školy služeb Kavčí hory. Celý průběh byl vskutku 
zajímavý. Zahájení bylo naplánováno na 19. hodinu, ale hosté se do 

velkého sálu Lucerny začali dostávat už dříve. Do momentu nástupu 

čtvrtých ročníků probíhalo vše idylicky. Poté se sen rozplynul a začala 
komedie. Po parketu běhali dva studenti, splašení jak koně, kteří 
nevěděli, kam umístit červený koberec. Po slavnostním šerpování třídy 
S4A nastoupily i S4B a S4C, ale nyní již vše proběhlo zdárně. Menší 
zádrhel nastal i v momentě půlnočního překvapení, opět u S4A. 
Nastoupili nekompletní, poměrně zmatení, ale nakonec z ohlasů bylo 



slyšet, že byli nejlepší. Maturanti se po třech překvapeních odebrali na 

pomaturitní párty, zatímco ostatní se už těšili domů.  
Jan Furdzo, Michal Jahelka, S4A 

 

 

Kavčí hory v Lucerně 

 

 Dne 9. února se v Lucerně konal nezapomenutelný maturitní 
ples 4. ročníků. Tato událost byla současně spjata s imatrikulačním 
plesem 1. ročníků. 
 Dveře Lucerny se otevřely pro všechny diváky v 18:15. O tři 
čtvrtě hodiny později celý večer, plný očekávání, začal. 
  První nastoupily 1. ročníky, které zaujaly nápaditým nástupem. 
Po oficiálním přivítání nových studentů následovalo taneční 
vystoupení. 
 Ve 20:00 byli u červeného koberce přivítáni nejstarší studenti, 

které ošerpovaly třídní učitelky, v jednom případě pan třídní učitel. 

Následovala volná zábava formou společenských tanců s rodiči, 
partnery, přáteli, či mladšími sourozenci. 
 Večer završila půlnoční překvapení, která publikum nejen 
pobavila, ale i přispěla k ještě většímu požitku z této události. 
 Ples byl velmi vydařený a věříme, že se můžeme těšit na další, 
již XXIII. maturitní ples.     

Julie Vojtová, Ivana Rychlíková, S4B 

Jazykový koutek 

 

Magical World  

  

Magical world – a world full of magic. Someone can see unicorns, 

dragons, lepricons and nymphs. Other people can imagine colourful 

trees and plants growing on a mysterious island which is covered by 

rainbow. But in my opinion the most beautiful version of magical 

world is a place where everyone would be happy. 

 It shouldn´t bet he the whole planet or a country. Try to 

imagine just a little piece of land where wouldn´t be any worries, no 
arguments no fears. Everybody would be equal to each other. Stronger 

people would help weaker people to solve problems and protect them 

from danger. They would live in harmony. 

 It´s really pity that today´s wprld is more realistic the version 
with supernatural creatures than peaceful coexistence of people. That 

everything is all about money and that the most used weapon is war 

and violence. With this attitude we won´t be here forever. 

 We are humans. Everyone can feel humanity. What if we 

stopped to be selfish and took care of the others? What if we made of 

our planet a „magical world“? 
Andrea Haklová, S3B 

 

 



World without Evil    

  

 Imagine the world without drugs, violence and war. The world 

where nobody knows about poverty or lack of water. The Earth where 

is enough of everything, love, kindness, food, water and good people. 

Isn´t it a beautiful idea?  
 But first we have to answer these questions: „How can it be 
real?“ and „How can I contribute to make it better?“ 

 We have to confess – how many of us save water, electricity, 

food or just recycle waste? Almost nobody or minority, right? 

 And what about the most stupid law  which says that 

restaurants, fastfood and shops with food have to throw away food 

with minimum service-life which isn´t expired, yet? It is so stupid. 
How about taking that food to the countries with poverty? It will be 

better. 

 So guys if you want to make the world better place, please start 

with yourselves. Start to be a nice person, don´t support violence and 

drugs. Don´t fight for war - keep peace and the world can be magical. 

Alina Tsupyk, S2A 

 

 

 

 

 

Ke Světovému dni poezie 

 

Haiku – Z6 

 

I need nice handbag, 

I need make-up and lipstick. 

Mum says: “No, no, no!“ 

 

I love my best friend, 

We are best friends forever, 

Her name is Valča. 

 

At home I lost phone, 

At airport I lost suitcase, 

Then I found a bag. 

 

My teeth are quite clean, 

My eyes are blue and cutie, 

My legs are crazy. 

 

I did have a ball, 

The ball is my favourite friend, 

But then I lost it. 

 

Hippopotamus, 

Hippopotamus is good, 

Hippopotamus. 

 

 

I have umbrella, 

My sister is in south France, 

On the beach with sun. 

 

Hello, it´ s Monday, 

We have English tomorrow, 

The book is yellow. 

 

Cat goes fishing and 

Cat finds the water and fish, 

Cat goes home again. 

 

I am so happy 

Because I have a new car. 

Oh no, this is dream. 

 

My sheep name´s Darla, 

Darla drives a car in town, 

My sheep Darla´s good.  
 

Keyboard eats my arms, 

Table eats my big left leg, 

And I eat them all! 

 



I have a pencil, 

I have a big pineapple, 

Pineapple pencil. 

 

Mum says: “Wash up now, 

Your sister has hard homework, 

You don´t have homework.“ 

 

Haiku – S1 

 

Teachers say: “Don´t sleep!“ 

Friend says: “Do you have 

homework?“ 

I say: “ Where am I?“ 

 

I went to the shop, 

I bought shoes for my best friend, 

But he don´t like them. 

 

Oh no, no, no, no! 

My mom drops a phone from home, 

And phone starts to flow. 

A ghost shouted: “Bleat, bleat.“ 

Dog jumped very high and barked, 

 And duck is happy. 

 

Dog is friendly, kids, 

Dog is worthy animal, 

Dog is joy for me. 

 

I have a new fridge, 

But now I am not so rich, 

I don´t have money. 

 

 

Limericks – S3 
 

There was a dead frog on the floor 

And it was smelling more and more. 

A dog wanted to eat it, 

But he knew I would see it. 

So  he went and closed the door. 

 

There is a man from a city Bright 

Whose trousers are always really tight. 

I don´t like it so 

That´s why I want to know, 

Why cannot he wear them right. 

 

There was an old man from Norway 

Who really didn´t like to obey. 

He had to splash the toilet, 

Of course he didn´t do it. 

The man wanted to move out anyway. 

 

There was a selfish sparrow from 

Neverland 

Who always wanted to visit 

Disneyland. 

He broke his wings, 

Plus he really stinks. 

Now he wishes to have at least one 

friend. 

 

 

 

There was once a boy named Body 

Who was playing tennis quite badly. 

He looked left and right, 

Ball was nowhere in sight. 

Then returned back and hit his daddy. 

 

There ´s hair on your arms that will 

stand up 

At the terror in each sip and each sup. 

Disappear into ground, 

When a man comes around. 

For you partake of that beer cup. 

 

There was once a cute little cat 

Who was lying with me in my bed. 

But this bed is mine, 

So I told my cat GOODBYE! 

Now I am alone in my flat. 

 
 



Kaligramy 

 
 
    Šárka Bozděková, S3B    Lucie Suchánková, S3B 
 

                       
 
    Karolína Čuříková, S3B    Nikola Orcígrová, S3B 
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