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Slovo úvodem
Málokdo ví, že Vánoce byly původně svátky zimního
slunovratu – Saturnálie, významné a veskrze pohanské svátky, při
nichž docházelo i k lidským obětem. Ve starověkém Římě sloužily
k poctě boha Saturna, jenž byl původně vládce bohů.
Ani Keltové, Římané či Řekové však nebyli první, kdo slavil
svátky ve stejném termínu. Svátek Slunce byl slaven pod různými
jmény v různých kulturách.
Tradiční datum oslavy Ježíšova narození, 25. prosinec
(Vánoce) bylo ustanoveno až ve 3. století.
Přejeme tedy příjemné čtení našeho vánočního čísla.

Návštěva hudebního veletrhu Music Festiwall
7. září 2018 jsme se školou vyrazili na hudební festival
pořádaný společností kytary.cz. Celkem nás šly 3 třídy - osmá a obě
třídy deváté. Akce se konala v Modřanech. Sešlo se mnoho tříd
z různých škol. Po zábavném úvodu nás pořadatelé rozdělili do čtyř
skupin pojmenovaných po slavných kapelách. My jsme patřili do
skupiny Led Zeppelin. Zúčastnili jsme se čtyř zábavných aktivit, při
kterých jsme si zazpívali, něco se naučili, vyzkoušeli si hudební
nástroje a také to, jaké to je stát na pódiu. Na konci nás čekal menší
koncert zpěváka Voxela a potom jsme se s veselou náladou vrátili
do školy.
žáci 9. tříd

Anglické divadlo 2018
V rámci Evropského jazykového týdne navštívil ve středu 26.
9. 2018 naši školu pan Zdeněk Polecha, kterého možná znáte
z televize (Česko-Slovensko má talent) nebo internetu. Naše osmáky
a deváťáky motivoval anglickým vyprávěním o svých cestách
světem, ve kterém nám předvedl i znalost dalších jazyků, například
němčiny, francouzštiny, španělštiny i japonštiny. Šestým a sedmým
třídám zpestřil své vystoupení zábavným rozhovorem s Matýskem,
kterého pak s nadšením sledovali i žáci třetích tříd.
Věříme, že se jeho vystoupení nejenom líbila, ale přinesla
i poučení o nezbytnosti jazykového vybavení v dnešním světě.
Hana Žandová

Polytechnické vzdělávání
Ve spolupráci s Akademií řemesel na Střední škole technické
v Praze 4 se naši osmáci v loňském školním roce účastnili
polytechnických hnízd, kde se naučili pracovat s dřevem i kovem
a s různými dalšími materiály.
I v letošním roce bude polytechnická výchova na Zeleném
pruhu pokračovat, tentokrát se však v polytechnických hnízdech
osmáci budou pohybovat v oblasti kybernetiky a robotiky. Projekt
vznikl za podpory Hospodářské komory hlavního města Prahy.
Poprvé vyrazíme do Akademie řemesel 22. 10. 2018 a v tomto
pololetí čekají osmáky celkem čtyři takové pondělky.

Hospodářská komora hl. města Prahy a pražské střední
odborné školy stojí i za dalším unikátním projektem Cesta za
řemeslem, jehož cílem je zábavnou a zážitkovou formou přiblížit
řemesla rodičům a jejich dětem.
Jana Zelenková

Teri bear hýbe Prahou
Žáci 1. stupně se zúčastnili
čtvrtého ročníku charitativní
akce Teri bear hýbe Prahou
aneb Prima den s medvědem.
Společnými silami jsme
naběhali 526,5 km a získali tak
15 795,- Kč. Peníze poputují
na pomoc týraným dětem.
K této částce přispěly i děti ze
školní družiny, které se na
vrch Vítkov vydaly v odpoledních hodinách. Za náš tým letos
nejvíce kilometrů „nasbíral“ Ríša Toman ze třídy 5. B, a to 22,5 km.
Michaela Valvodová

Záložka do knihy spojuje školy 2018
V letošním školním roce jsme se opět zapojili do
mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ –
tentokrát na téma „Pohádky,
bajky, pověsti a příběhy
neznají hranice“, který letos již
po
deváté
vyhlásila
k Mezinárodnímu měsíci
školních knihoven 2018
Knihovna Jiřího Mahena
v
Brně
a
Slovenská
pedagogická
knižnica
v Bratislave.
Cílem projektu, je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými
základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek do knih.
Podle počtu přihlášených žáků nám byla letos pro výměnu
záložek přiřazená partnerská škola v Lozorne – ZŠ Lozorno, která
má dlouhou historii, byla otevřená jako Štátna meštianska škola již
28. 10. 1931.
Po loňské zkušenosti s výrobou záložek a s velkou chutí dětí
se do vytváření zapojit, jsme přihlásili k účasti 130 žáků, kteří vyrobili
v hodinách výtvarné výchovy na 200 různých záložek. Vybrat
nakonec těch 130 záložek, které poputují v balíčku na Slovensko,
nebylo vůbec jednoduché. Děkujeme, protože především vaše
fantazie, ta nezná hranice.
Jana Zelenková

Literární a výtvarná soutěž 2018
I v letošním školním roce jsme se zúčastnili výtvarné
a literární soutěže, kterou již po páté vyhlásila pro žáky mateřských
a základních škol z Prahy 4 Městská část Prahy 4.
Soutěž je vyhlašována s cílem podpořit rodinu
a mezigenerační vztahy. Obrázky se letos kreslily a malovaly na téma
„Co dělá, co umí můj táta/ moje máma“ a psalo se o tom, že „Jsem
součástí naší rodiny“ nebo „Dopis člověku, kterého mám rád(a)“.
Do soutěže přišlo 205 obrázků a 116 literárních prací
z jedenácti základních škol.
Jsme rádi, že jsme mohli poblahopřát a také poděkovat za
skvělou reprezentaci školy Veronice Blažkové z 2. A za oceněnou
kresbu, nadějným autorům Veronice Dlouhé z 5. B (3. místo),
Emanuele Hoffmannové z 9. B (2. místo), Aničce Dang a Jonasu
Šimkovi z 8. třídy (3. místa) za oceněné práce literární.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 29. 11.
v obřadní síni Nuselské radnice, kde si ocenění malíři a spisovatelé
převzali diplom a dárek z rukou paní místostarostky Mgr. Ivy
Kotvové.
Jana Zelenková
Soutěž v německém jazyce „Němčina nás baví“
Ve čtvrtek 6. prosince se vybraní žáci účastnili soutěže
v německém jazyce „Němčina nás baví“ na Gymnáziu
mezinárodních a veřejných vztahů na Smíchově. Letošní ročník byl
zaměřen na to, co obě země, Česko a Německo, spojuje - řeka Labe
(Elbe). Na jednotlivých stanovištích (videoukázky, písničky,

interaktivní úkoly, ochutnávka jídla) sbírali žáci body, po jejichž
součtu skončili na krásném 6. místě z celkového počtu 19 týmů.
Velký dík a srdečné blahopřání proto patří žákům 9. B - Báře
Fialové, Elišce Růžičkové, Lucce Maruškové a Honzovi
Behenskému.
Markéta Círová
Abeceda peněz
Třída Z5B se dne 3. 12.2018 zúčastnila, v rámci projektu
finanční gramotnosti Abeceda peněz, předvánočního jarmarku
v hlavním sídle České spořitelny. Děti si založily vlastní firmu a celé
tři měsíce vyráběly dárky, připravovaly kulturní program: zumbu,
karate, balet, přehrávku vánočních koled na klávesách. Na jarmarku
se prodávaly výrobky z korálků, z moduritu, ze šišek, vázy z těstovin,
vánoční přáníčka, balíčky sušeného ovoce a ořechů. Také se nabízely
sladkosti a cukroví, které upekli děti společně s rodiči.
A co na akci říkali děti?
Natálka: Viděla jsem krásnou spolupráci mezi kamarády a mezi spolužáky.
Katka: Spolupráce mezi námi byla skvělá, nehádali jsme se a dokázali jsme se
domluvit.
Petr: Naučil jsem se hospodařit s penězi a zjistil jsem, že to není žádná hračka.

Linda: Zjistila jsem, jaké to je prodávat na stánku, a jak je těžké věnovat se
tolika lidem zároveň. Nové pro mě bylo, že se musím shodnout i s lidmi, které
neznám.
Anička G.: Projekt byl velice hezký a všem, kdo pro tento projekt něco udělali,
moc děkuji.
Andrea Krejčová

Návštěva Památníku Terezín
Dne 21. 9. 2018 navštívili studenti Školy Kavčí hory ze třídy
S4A památník v Terezíně. Terezín souvisí s mnoha významnými
událostmi nejen českých dějin. Byla zde věznice pro politické vězně,
za druhé světové války vytvořili nacisté z Terezína židovské ghetto,
odkud byli židé deportováni do vyhlazovacích koncentračních
táborů. V Terezíně byl za první světové války vězněn i hlavní
z atentátníků na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda
Gavrilo Princip.
Při prohlídce malé pevnosti si studenti prohlédli prostory,
v nichž byli věznění za strašných podmínek političtí vězni během
druhé světové války. Následně jsme zhlédli nacistický
propagandistický film o terezínském ghettu. Bohužel všechny
památky v Terezíně není možné stihnout za jeden den projít, a tak
nám už nezbyl čas na židovské muzeum.
Adam Votruba

Projektový den na VOŠ
Ve čtvrtek 15. 11. 2018 jsme se zúčastnili projektového dne,
který pořádala VOŠ sociálně právní na Praze 10. Naše třída se
rozdělila do tří skupin a každé připadla jedna studentka, jakožto
průvodkyně na toto dopoledne.
Procházeli jsme různé aktivity připravené studenty vyšší
odborné školy. Jednalo se například o trénink paměti, popřemýšlení
o řešení různých sociálních situacích či vyzkoušení si, jaké by bylo
mít schizofrenii. Tato aktivita nás zaujala asi úplně nejvíce. Prohlídka
školy formou projektového dne se nám moc líbila.
Veronika Sedláčková, S4B
Projekt „Očima jiných“
V pondělí 3. 12. 2018 jsme se zúčastnili zajímavé
přednášky o životě hluchoslepých. Projekt s názvem „Očima
jiných“ pro nás připravili studenti druhého ročníku 2. lékařské
fakulty. Dozvěděli jsme se, jak s lidmi s tímto postižením
komunikovat. Přednáška byla zajímavá, protože jsme si vše mohli
praktiky vyzkoušet.
Adéla Havlíková. S4B

Pečou cukroví, aby pomohli Peterovi. Pražští studenti
přispívají sirotkovi v Africe na vzdělání
Už 84 českých škol má certifikát takzvané Světové školy. Jde
o projekt organizace Člověk v tísni, který se zaměřuje na globální
problematiku. Děti se mají se svými učiteli hravou formou zabývat
světovým děním a také vývojem v rozvojovém světě. Jak konkrétně,
je ale už na nich. Pražská Základní a střední škola Kavčí hory třeba
platí vzdělání chlapci Peterovi v Africe. Peníze získávají třeba
i prodejem sladkého pečiva.
„Koupila jsem si perníky, protože se chci rozdělit s kamarády,
kteří nemají peníze,“ říká pro Radiožurnál Sofie, žačka pražské školy
Kavčí hory.
Studenti si mohou koupit třeba vánoční perníčky, bábovku
nebo buchty s krémem. Každý kousek stojí desetikorunu.
„Nejrychleji zmizela tvarohová bábovka,“ přibližuje další žačka
Adéla.
Všechny cukrovinky připravují před samotným prodejem
studenti doma. Bábovku pekla studentka Veronika.
„Je to moje oblíbená. Nedá to vůbec práci, zabere to asi 45
minut. A když je to pro dobrou věc, tak je to s potěšením,“
podotýká.
Celkem se ve škole během prodeje sladkého pečiva vybraly
necelé tři tisíce korun. To už je čtvrtina částky, kterou škola každý
rok musí africkému sirotkovi Peterovi poslat. Díky podpoře může
chlapec v lednu nastoupit už do třetího ročníku střední školy.
Dopisy a vysvědčení od Petera

Částka se vybírá po malých příspěvcích celý rok. A peníze
nezískávají jen každoměsíčním prodejem sladkého pečiva.
„Děláme i běh pro Petera, ten bývá v červnu v našem školním
areálu. Jsou to běžecké závody v různých kategoriích, děti běhají
ovál. Platí se startovné 20 korun, a to jde také na Petera,“ vysvětluje
učitelka Kateřina Měšťánková, která má ve škole projekt na starosti.
A chlapec je s dětmi z české školy v kontaktu. „Od Petera
chodí dopisy. Máme tady nástěnku, na které se vždy objeví jeho
vysvědčení. Dopis vždy už přeložený do češtiny přečtu do rozhlasu,
aby všechny děti měly informace,“ doplňuje Měšťánková.
Základní škola Kavčí hory je v projektu organizace Člověk
v tísni Světová škola zapojená od roku 2014, kromě podpory Petera
se zaměřuje hlavně na dětská lidská práva.
„Děti na základní škole třeba vymýšlely osu vývoje dětských
práv a ochrany dětských práv v České republice. Začaly pravěkem,
pokračovaly středověkem a kreslily, jak asi byla chráněna práva
dětí,“ popisuje učitelka Měšťánková.
O projektu Světové školy
Certifikát Světové školy má v Česku aktuálně 84 škol. Projekt
sleduje globální témata - třeba migraci, klimatické změny nebo
environmentální problémy. Děti se mají naučit nebýt lhostejné
k problémům dnešního světa a umět o nich přemýšlet nebo
diskutovat.
„Je to aktivnější metoda, než aby o tom jenom mluvily nebo
se o tom učily. Aby pro to také něco udělaly, aby byla viditelná
změna toho, co se jim třeba v jejich okolí nelíbí,“ říká koordinátorka
projektu Kateřina Sobotková.

Aby ale kterákoli škola osvědčení získala, musí splnit pět
základních kritérií. „Jde o to, aby se školy těm tématům nejprve
věnovaly ve výuce. To je fáze: uč se. Potom je druhá fáze, která
mluví o zjišťování. Značnou se zabývat, jak ten globální problém
souvisí s jejich lokalitou. Pak se rozhodují, co by mohli uspořádat za
zajímavou, přitažlivou akci, o kterou by měla zájem veřejnost,“
vyjmenovává koordinátorka projektu.
Nové školy se podle ní mohou do projektu přihlašovat vždy
do září. „Pošlou přihlášku. A souhlasí s tím, že přijedou na úvodní
setkání a že přijedou na konci školního roku, tedy v červnu, na
závěrečný workshop. To jsou ty závazky. Další věci jsou hodně
individualizované, s každou školou pracujeme individuálně,“
vysvětluje Sobotková.
Zdroj: Český rozhlas
Muzikoterapie
Dne 2. listopadu se naše třída S3C zúčastnila kurzu muzikoterapie.
Muzikoterapie je vlastně terapie hudbou a má v lidech vyvolat
pozitivní energii a má sloužit
k očištění od špatných pocitů.
Již v 8,00 hod jsme se
všechny sešly před Českým
muzeem hudby v Karmelitské
ulici, kde si nás převzala paní
Šťastná. Paní Šťastná byla
velice milá, pozitivní a plná
energie. Zavedla nás do
relaxační místnosti, která byla

plná hudebních nástrojů. Ale protože jí ještě některé nástroje
chyběly, šla si je vyzvednout do jiného oddělení. Mezitím jsme si
pouštěly mýdlové bubliny z pro nás připravených bublifuků v atriu
muzea.
Nástroje byly za chvíli na
místě a muzikoterapie mohla
začít. Sedly jsme si do
kroužku. Nejdříve jsme si
vzaly bubny a bouchaly do
nich, jak se nám to líbilo. Dále
jsme měly možnost si vybrat
hudební nástroj. Byla zde
různá trsátka, rumbakoule,
bubínky … Každý začal hrát
na svůj nástroj a do toho jsme
si i zpívaly a vydávaly různé
zvuky, jak se nám chtělo.
Cílem bylo odreagovat se
a zapomenout na vše špatné.
Dále jsme si také pomocí
korálků a plastových talířků
vytvářely zvuk moře. Ve dvojicích jsme si hrály na varhany, škrábaly
se na zádech… Skoro 2 hodiny utekly, ani jsme si nevšimly.
Můj názor na muzikoterapii je velice kladný, velmi se mi to
líbilo. Cítila jsem se plná energie a měla jsem výbornou náladu.
Určitě bych ji chtěla ještě někdy zažít. A všem ji doporučuji.
Natálie Kovářové, S3C

Francouzský institut – film
Víte, jak vypadá výchovná komise po francouzsku? Jaký je
život studentů střední školy na jednom pařížském předměstí?
Studenti francouzštiny druhého a třetího ročníku střední školy tato
tajemství již objevili. V rámci Evropského dne jazyků jsme 26. 9.
2018 navštívili Francouzský institut ve Štěpánské ulici, konkrétně
Kino 35, a zhlédli jsme film Chytré hlavy. Příběh profesora
francouzského jazyka a jeho studentů nekončil, jak to často
u francouzských filmů bývá, happy endem, přesto se studentům film
velmi líbil. Asi nejen proto, že byl z jim blízkého prostředí střední
školy, ale také proto, že ve filmu byly atraktivní záběry Paříže
a zámku ve Versailles.
Miroslava Dvořáková
Barevný den na SŠ
V úterý 18. prosince se na střední škole 1. a 2. vyučovací
hodinu konal již druhý ročník Barevného dne. Jako v předchozím
ročníku probíhaly soutěže dvě. První soutěž o nejvíce kusů oblečení
dané barvy v jedné třídě a druhá „retro“ soutěž o nejlepší model
třídy na téma: 30. léta.
Tentokrát byla pravidla pro studenty v první soutěži trochu
pozměněna. Všechny třídy měly přijít v černém. Tato barva byla
v prvním ročníku Barevného dne pro studenty zapovězena, což
u některých tříd vyvolalo rozladění. Navíc si každá třída vylosovala
2 vyučující, kteří třídě přispěli svými kousky černého oblečení. V této
soutěži vyhrála třída S3B, na druhém místě skončila třída S2C
a bronzovou příčku obsadila třída S2A.

Asi nejzábavnější částí Barevného dne byla přehlídka
„třídních“ modelů à la 30. léta. Touto přehlídkou jsme si ještě chtěli
připomenout 100. výročí vzniku republiky. A byla to opravdu
důstojná připomínka. Na chodbě střední školy vzniklo
improvizované přehlídkové „molo“. Studenti vytvořili bouřlivé
prostředí, ve kterém by i profesionál měl trému. Ale zástupci
jednotlivých tříd se k úkolu postavili neohroženě. Úžasnou
atmosféru ještě umocnil komentář paní učitelky Hofmannové, která
na modelech vyzdvihla všechny typické rysy módy 30. let 20. století.
A už bylo třeba jen vybrat vítěze. V tajném hlasování studenti
rozhodli, že nejlepší model předvedla Layla Hijazi ze třídy S2B.
Miroslava Dvořáková
Cizojazyčný koutek
Jak popřát k Vánocům v angličtině a španělštině
Frases cortas para felicitar la Navidad 2018 en inglés y en español
• I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. (Te deseo
una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo).
• A merry Christmas for everybody, a Happy New Year for all the
world! (Una feliz navidad para todos y ¡un feliz año nuevo para todo
el mundo!)
• May your Christmas be wrapped in happiness and tied with love.
(Que tu navidad esté envuelta en felicidad y atada con amor)

• My sincere wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year
to you and your family. (Mis sinceros deseos de una Feliz Navidad
y un Feliz Año Nuevo para ti y tu familia.)
• May your presents be many and your troubles be few. (Que tus
regalos sean muchos y tus problemas sean pocos).
• In this Christmas I hope all your dreams come true. (Esta Navidad
espero que todos tus sueños se hagan realidad).
• Hope, peace and love for you this Christmas. (Nada como desear
esperanza, paz y amor esta Navidad)
• May all your days be happy and bright and may all your
Christmases be white. (Que todos tus días sean felices y brillantes y
todas tus navidades blancas).
• Best wishes for a Happy New Year filled with health, happiness
and success. (Mis mejores deseos para un Año Nuevo lleno de salud,
felicidad y éxito).

