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Základní škola 
 
Rock v MUFU 
 
 Jako zpestření výuky hudební výchovy jsme k nám pozvali 23. 
1. 2018 naše „staré známé“, pana Mgr. Milana Parnahaje - 
moderátora, kytaristu, zpěváka a autora hudebně vzdělávacích 
pořadů, jejichž scénáře vycházejí z jeho vlastní diplomové práce 
o nonartificiální hudbě, a pan Josefa Šlika – kytaristu a zpěváka, 
který se také stará o ozvučení pořadu a projekce, kterých je zároveň 
autorem. 
 Ačkoliv s touto muzikantskou dvojicí spolupracujeme ve 
škole už od roku 2001, vždycky nás v programech něčím novým 
překvapí. Tentokrát to byl vlastně celý (pro nás nový) pořad 
ROCKOVÁ KRABIČKA seznamující děti s rockem, tím, co je pro 
něj typické i s nejvýznamnějšími interprety, který si v MUFU užily 
5. a 6. třídy. 
 Žáci 7. – 9. třídy a studenti 1. ročníku  se nejen pobavili, ale 
leccos zajímavého se i dověděli při programu VÝVOJ SVĚTOVÉ 
ROCKOVÉ HUDBY VE 20. STOLETÍ. Ten mapuje především 
americkou a britskou scénu a proměny rockové hudby od rock´n ´ 
rollu, přes rockovou hudbu let 60., dále pak hard rock, art rock, 
punk, new wawe, heavy metal, grunge až po hard core. V pořadu 
zazněli mimo jiné třeba E. Presley, Beatles, Bob Dylan , Rolling 
Stones, Deep Purple , Sex Pistols, Police, Van Halen nebo Nirvana 
a na závěr obou programů vznikla společnými silami i zcela nová 
píseň. 

Jana Zelenková 
 
 



Projekt Jsme lidé jedné Země ve výtvarné výchově 
 
 Projekt „Jsme lidé jedné Země“ je zaměřen na prevenci 
rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy. 

Hlavním záměrem projektu je 
upevňovat a posilovat 
pozitivní postoje dětí 
k multikulturní společnosti. 
Vzhledem k tomu, že 
multikulturní prostředí je 
i v naší škole, jsou šesťáci již 
druhým rokem zapojeni do 

tohoto dvouletého preventivního programu, který je založen 
zejména na využití interaktivních metod výuky, kreativním využití 
ICT. Nabízí promyšlenou, cílenou a vzájemně provázanou výuku v 
různých předmětech. 
 Dne 25.1. 2018 se žáci v rámci projektu věnovali během 
výtvarné výchovy malbě hlavního představitele buddhismu  - 
Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha. Pracovalo se 
především temperovými barvami. Nejlepší výtvory budou vystaveny 
v prostorách druhého stupně. Třeba už podle fotografií si můžete 
tipnout, které malby tam při své příští návštěvě školy najdete... 

 
Adam Schreiber 

 

 

 

Nekuřátka ve 4. třídách 

 Ve 4. třídách proběhl dvouhodinový preventivní program 
"Nekuřátka", při kterém se děti dozvěděly o rizicích spojených 
s kouřením cigaret.  

Do programu se žáci aktivně 
zapojili a společnými silami 
zjistili několik možností, které 
mohou pomoci při snaze 
přestat kouřit. Zdravotní 
rizika této závislosti jsou 
nemalá. Je to vlastně taková 
sázka do loterie, kdy nikdy 
nevíte, kterou nemocí může 
kuřák zrovna onemocnět. 

Proto se nekuřátka shodla na tom, že je nejlepší s kouřením vůbec 
nezačínat. 

Michaela Valvodová 
 
 
Recitujeme anglicky 2018 
 
 Ve středu 21. 3. jsme na naší škole oslavili Světový den poezie 
recitační soutěží v anglickém jazyce. Školního kola se zúčastnilo 27 
žáků z 6. - 9. třídy a 1. ročníku střední školy. 
 Ve vyrovnaném souboji v kategorii 6. a 7. tříd zvítězila 
Barbora Poršová (Z6.A) před Barborou Kratochvílovou (Z7) 
a Janem Hrubcem (Z6.A), třetí místo obsadila Klára Chotovinská 
(Z6.A) a Ron Abdi (Z6.A). 



 V kategorii 8. a 9. tříd nejlépe recitoval Jan Petráš (Z9.), na 
druhém místě skončila Agáta Lejčková (8.A) a třetí se umístil Petr 
Křístek (Z9). 
 Letošní novinkou byla kategorie 1. ročníku střední školy, ve 
které 1. místo obsadila Petra Benešová (S1B), o druhé místo se dělí 
Romana Novotná (S1B) a Barbora Kubenková (S1C), na 3. místě se 
umístil János Ruszanyuk (S1A). 
 Věříme, že recitace v angličtině přispěla k rozšíření slovní 
zásoby a zlepšení výslovnosti našich žáků a studentů. 
 

Hana Žandová 
 
 
 
Střední škola 
 
ABC a Vinohrady s KMD 
 
 S Klubem mladého diváka navštívili studenti naší střední 
školy další dvě představení. V lednu to byl Shakespearův Macbeth a 
v únoru komedie Velká mela aneb Francouzská kuchyně 
současného francouzského dramatika Piérre Aristide Bréala v 
Divadle na Vinohradech. 
 Na lednovém představení byla řada z nás zprvu trochu 
zaskočena scénou a kostýmy - kdo čekal klasiku, opravdu se jí 
nedočkal. Vše bylo oblečeno do moderního, poněkud ponurého 
kabátu. Ale jinak to byl Shakespeare, jak má být - zrada, vášně, 
neodvratný osud i osobní tragédie hrdinů. Výborné herecké výkony 
nás vtáhly do děje a nepustily až do konce představení. 

Na odlehčení jsme si proto dali v únoru svěží vtipnou 
komedii. Je sice zasazena do doby napoleonských válek, ale fraška 
plná převratů, kdy prudké společenské změny nutí obyčejné lidi 
alespoň naoko převlékat kabáty, a partnerských karambolů hlavních 
hrdinů nám často až podezřele připomínala současný svět. Skvěle 
jsme se bavili od začátku až do konce. 
 

Markéta Měřinská 
 
Dny pro záchranu života 
 
 Ve dnech 4. – 9. 4. 2018 proběhly ve škole Dny pro záchranu 
života ve spolupráci se Zdravotníci s.r.o. 

 Všichni žáci absolvovali 
hodinu teorie a hodinu praxe, 
mohli si také prohlédnout 
vybavení sanitního vozu. 
 Program je pro žáky 
základních a středních škol 
veden moderní, zábavnou 
a interaktivní formou. Naučí 
se při něm, jak rozpoznat 
závažnost akutního stavu, 
prakticky si vyzkouší ošetřit 
rány, zlomeniny i krvácení. 
Lektoři jsou profesionálové 
dlouhodobě působící na 
zdravotnických záchranných 
službách, odděleních ARO 
a urgentních příjmech. 



 Cílem programu bylo motivovat žáky k poskytnutí první 
pomoci, uvědomit si její důležitost, pokusit se o stanovení stručného 
postupu, co dělat v závažné situaci, protože i dětské ruce mohou 
zachránit život. 
 Celý kurz trval dvě vyučovací hodiny a v první části jsme byly 
seznámeny se základními pojmy, základy první pomoci a zároveň 
jsme si poslechly záznam hovoru z dispečinku záchranné služby. 
 Ve druhé části hodiny jsme si zkusily na našich modelech 
zastavit tepenné krvácení, ošetřit popáleniny a nakonec celý postup 
při záchraně lidského života. 

 Bára Sochorovská, S1C 
 
 
 
 
Literární koutek 
 
Záhada 
 
 To byl teda zase den.  
 Manželku hned ráno chytily ty její stavy, ve kterých řvala jak 
poraněný Nazgul. Je tedy pravda, že měla proč: již několik měsíců 
jsem nepřinesl domů výplatu a ty esemesky, které mi objevila včera 
v mobilu, svým erotickým žargonem také zrovna nevypadaly, že jsou 
od kamaráda Karla, za které jsem je prohlásil. 
 Radši jsem vypad a už v deset ráno jsem probíral v bufetu Na 
Kříži s ostatními zoufalci, Lojzou, Přémou a Zbyňkem, jak „vypálit 
rybník“ známému lichváři, kterému jsme do dnešního poledne měli 
zaplatit sto táců. Rozhodli jsme se, že složíme pouze padesát a já mu 
je odnesu. Dostane padesát procent a na zbytek si bude muset holt 

počkat. Mí kumpáni zatím na mě zatím posečkají u lahodného moku 
v hospodě U Kulatý báby na Žižkově.  
 Po cestě jsem přemýšlel, co je to za život, když se člověk musí 
plahočit sem a tam a nemá nikde spočinutí.  
 Vtom zvoní mobil. Kdo to zase je, sakra? Nevotravujte, 
nezvedám. To jsou určitě ti popletové z úřadu práce.  Ty bláho, 
Mirek, už před tejdnem jsem mu měl dodat část zboží z tý trafiky. 
Tehdy jsme se dobře napakovali.  Ale to bych ho nesměl zatím 
rozfofrovat. No co, Mirek počká. 
 Heleďme, herna … Vzpomínám na léta svých ekonomických 
studií a na oblíbenou větu docenta Černého: „Studenti, pamatujte si, 
že pro dobrého ekonoma jsou vždy na prvním místě investice.“ Co 
kdybych těch padesát táců, jež mi kluci svěřili, investoval do výhry. 
Vyplatím lichváře, Mirka, manželku a ještě zbude… 
 To byl teda zase den.  
 Večer a já se plahočím domů. Veltruská ulice, výtah. Doprčic, 
peníze v tahu, naštvaná manželka, naštvanej lichvář, kluci U Kulatý 
báby namol, Mirek … 
 Výtah, první patro a rána. Vyděšeně zírám na otvor ve skle. 
Kulka o palec minula mou hlavu. Vystupuji a padám na kolena. Kdo 
to moh udělat? Rychle, policii. Nebo ne. To se musel někdo splést. 
Kdo by mě chtěl zavraždit? Já přece nikdy nic nikomu neudělal… 

 
Martina Brázdová, S1B 

 
 
 
 
 
 



Koutek poezie 
 
Umřít och když vražda 
Alkohol, čarodějnice vedle „mňau“ 
Klobouk vlevo krásný a 
Duch dělat vzadu smrt. 

Teraza Davidová, Adéla Pavlisová, S3B 
 
 
Rychlé auto jezdit doleva nebo rovně 
Barevný alkoholik drogy mňam 
Sedačka, volant, brzda a kytka potom 
Bum a spát 
 

Jan Wojnar, Taras Handzi, S3A  
 
 
Jazykový koutek 
 
All Quiet on the Western Front – Review 
 
Genre:  
Novel, War Story 
 
Author:  
Erich Maria Remarque (1898 – 1970) – A German writer who wrote 
a lot of books and works about the horrors of war (The Great War 
mainly). His best known novel is All Quiet on the Western front 
that describes the life of German soldiers in the Great war. From 
1916 he served as a German soldier in the Great war on the Western 

front but soon he was badly injured. Because of his books and the 
anti-war behaviour he became the enemy of Nazis. Shortly after, 
they burned a lot of his works and claimed that he never took a part 
in the Great war so he moved to New York. After the 2nd World 
war he lived in the USA and Switzerland with his wife (Paulette 
Goddard – ex-wife of Charlie Chaplin) and he died in Switzerland 
in 1970. 
 
Main Characters: 
Paul Bäumer – When he was 19 he joined the German army as a 
volunteer on the Western front with his friends. He is the narrator 
of the story. 
Albert Kropp – Paul´s ex-schoolmate. At the end of the story he is 
injured and his leg has to be amputated. He wanted to commit 
suicide after that but thanks to the strong friendship with Paul he 
does not. 
Heie Westhus – Big, funny and strong guy. He took a deadly shot in 
the back. 
Fredrich Muller – Paul´s clever schoolmate.  He was shot in the 
stomach by a flare. 
There are a lot of characters in the story. I picked some of them as 
main ones. 
 
Story 
 The story is about Paul Bäumer and his experiences during 
the Great war and shortly before. Paul is the narrator. The plot starts 
at a time when Paul is still at school. After school, he wants to join 
the German army. The Great war soon breaks out and Paul and 
some of his friends finish school and go to a boot camp and then to 
the Western front. 



 At first Paul is excited that he is a soldier and he can serve his 
country, but the excitement goes away when he sees what war truly 
is. Sounds of constantly firing artillery, rifles and machine guns, 
everywhere is nothing but trenches, dead bodies, arms, legs. Paul 
was creative, avid, and a nice man, but the horrors of war turned 
him into a man that lost his feelings, sense for humanity and his 
friends. 
 On the first day at the front he loses one of his friends to a 
machinegun fire. The next one to artillery shells, close fired flare and 
shrapnels. The group is still getting smaller and smaller. 
At the end, Paul and Albert were the last ones from the group. Soon 
Albert got shot in the leg and Paul in the arm. If Albert wants to 
survive his leg has to be amputated. At first Albert refuses and wants 
to commit suicide but Paul convinces him not to do it. Paul´s arm 
heals and he has to go back to the front. 
 The story ends in August 1918. Paul is sitting in the trench 
writing to Albert and then he sees a bird on a scorched tree. He 
decides to paint it. He could not see it well so he stood up a bit and 
got shot by a sniper. He died in the most quiet day in the war. When 
the German headquarters sends a report to Germany about the day 
and his death they write: All Quiet on the Western Front. 
 
My opinion 
I decided to read All Quiet on the Western Front because I´m 
interested in the Great War and World War 2 history. E. M. 
Remarque wanted to show what war truly is and I can say he did it 
well. That´s how the Western front looked and felt like. Trenches, 
dead bodies, all you could do was to pray just to survive another day. 

 
Šimon Skřivánek, S2A 

Easter in the UK 
 
In the UK, schools close for about two weeks at Easter time.  
 
What does it mean? 
 Easter is a spring festival of new life. As a pagan tradition, it 
is the beginning of growth and new life after the cold, winter 
months. The name comes from the Anglo-Saxon goddess of the 
dawn and spring – Eostre. For Christians, Easter celebrates the 
resurrection of Jesus Christ and practising Christians attend special 
church services at Easter time. Easter celebrates life and rebirth, 
which is why we see lots of symbols of new life and fertility at Easter, 
like eggs, chicks and rabbits. 
 
When is it? 
 Unlike Christmas, Easter isn’t on the same date each year. It 
takes place on the first Sunday after the first full moon of spring. 
Schoolchildren and students in the UK have about a two-week 
holiday at Easter time, which is almost as long as the Christmas 
holiday. It’s also the first public holiday after Christmas and 
everyone looks forward to their Easter break as a moment to relax, 
have a short holiday or visit family and friends. 
 

Chocolate eggs 
For most British children, 
Easter means chocolate Easter 
eggs. The shops are full of 
bright Easter displays 
decorated with chicks, rabbits 
and flowers, all with the 



objective of selling chocolate eggs in huge numbers. And it works! 
90 million chocolate eggs are sold in the UK each year and each 
child receives on average eight chocolate eggs. 
However, the eggs are sold in cardboard boxes and sometimes 
there’s more packaging than chocolate! Also, some people believe 
that too much chocolate is eaten and most doctors and dentists 
would advise people to eat Easter eggs in moderation. 
 
Other 'egg-straordinary' traditions 
 In the UK, chocolate is definitely the most popular way to 
enjoy eggs at Easter. But there are some less sugary traditions, too. 
Chickens’ eggs are painted and decorated to give as presents, and 
eggs are also hidden for children to find as part of an 'egg hunt'. 
Some places even hold competitions to see who can roll an egg 
down a hill without it breaking! 
There are other special foods too. Hot cross buns are typical cakes 
that are made at Easter time. They are spiced bread rolls with raisins 
and they always have a cross shape on top. They are delicious 
toasted with butter. 

S2 A,B,C 
 

 
For a few Laughs – Jokes in English 
 
Can a kangaroo jump higher than a house? 
Yes! Because a house can’t jump. 
 
“But Waiter, the coffee is cold!” 
 “Thanks for telling me, sir! Ice coffee is one Euro more….” 
 

The German teacher asks Bini: “What case is it, if you say “Learning 
brings me joy?” Bini considers briefly: “A rare one, Mr. Teacher.” 
“Boss, can I leave work two hours early today? My wife wants me 
to go shopping with her.” 
“That’s out of the question.” 
“Thanks, boss! I knew you wouldn’t let me down. 
 
The judge to the accused: “You are accused of having driven your 
neighbours into the forest with curse words and there beaten them 
quite horribly. Didn’t you go a little far, Defendant.?” Answer: “Yes, 
that’s right, Your Honour, I should have done it earlier in the 
meadow! 
 
An old woman drinks whisky for the first time. She thinks for a 
while, and then says: “Strange, the stuff tastes exactly like the 
medicine my late husband had to take for twenty years!” 
 
Patient: Doctor, Doctor, I have a bowel movement every morning 
at 7! 
Doctor: But that’s great! 
Patient: But I wake up at 7:30! 
 
What do women and hand grenades have in common? 
When you pull the ring off, your house goes away. 
 
My dog used to chase after people on a bike, until I took away his 
bike. 
 
 
 


