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František Kupka 1871-1957
V úterý 6. 11. jsem navštívila se třídou v rámci výtvarné výchovy výstavu „František Kupka 1871-1957“,
která probíhá ve Valdštejnské
jízdárně na Malé Straně v Praze,
a to v rámci jednoho z projektů Národní galerie Prahy. Na výstavě se
nás nejdříve chopila velice vstřícná
paní průvodkyně. Provázela nás
malířovými díly a o každém nám
řekla velké množství zajímavých
informací. Vyprávěla nám jak o jejich stylu, době a technice, tak o jejich autorovi, jeho životě, vztahu
k malířství a samotnému umění.
Po prohlídce jsme dostali čas si podrobněji prohlédnout obrazy a odpovídat na z nich vyplývající otázky
z připraveného pracovního listu.
Ten byl, aspoň pro mě, další možností, jak si obohatit a otestovat
svou paměť a vědomosti. Následně
se naše třída odebrala do 1. patra,
kde si mohla zkusit jednu z malíř-

ských technik Františka Kupky. Myslím si a doufám,
že se celé třídě výstava líbila a určitě bych si zašla
na další podobnou.
Vivien Hamzová, 9. A

František Kupka, Amorfa. Dvojbarevná fuga, 1912, olej, plátno, 211 x 220 cm, Národní galerie Praha
https://www.ngprague.cz/exposition-detail/frantisek-kupka-1871-1957/

Projektový den – Franz Kafka
V pondělí 12. října jsme se v rámci projektového dne zúčastnili programu Po stopách Franze
Kafky. Den jsme začali příchodem do školy,
kde jsme se ve třídě setkali s paními učitelkami Matějkovou a Planíkovou, od kterých každý z nás obdržel pracovní list s otázkami,
na které jsme během dne dostávali odpovědi
a postupně jsme ho tak vyplňovali. Následně
jsme se metrem přemístili do centra a navštívili jsme první místo dne, repliku Kafkovy soukromé knihovny, jež patří společnosti Franze
Kafky a ve které jsme byli seznámeni s jeho
životem a dílem. Poté nás paní průvodkyně
provedla významnými ulicemi a místy Kafkova života. Prošli jsme Maiselovou ulicí na náměstí Franze Kafky, kde se nachází jeho rodný
dům. Poté jsme šli na Malé náměstí a Staroměstské náměstí, kde jsme viděli Staroměstský
orloj v pohybu a odkud jsme pokračovali Že-

leznou ulicí na Ovocný trh. S paní průvodkyní
jsme se rozloučili u pomníku Franze Kafky,
který je postavený na malém prostranství mezi
kostelem Svatého Ducha a Španělskou synagogou. Nakonec jsme navštívili poslední místo
dne, muzeum Franze Kafky, ve kterém jsme se
dozvěděli další informace, které tento den ještě
nezazněly. Po dokončení celého pracovního
listu jsme si udělali menší přestávku a někteří
z nás se na zpáteční cestu do školy posilnili
perníčky z obchůdku naproti muzeu. Díky tomuto projektovému dni jsme se dozvěděli
mnoho nových a zajímavých informací o Franzi Kafkovi, a i přes ne zrovna příznivé počasí
jsme si procházku po Praze užili. Proto si myslím, že by nebylo špatné, kdyby se do budoucna konalo více podobných akcí.
Pavlína Fořtíková, 9. A

Třída 9. A u sochy Franze Kafky
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Už máš všechny dárky k Vánocům?
Tradiční předvánoční věta, která dokáže zvýšit krevní tlak nejednomu člověku, který nechává
nákupy na odpoledne třiadvacátého. My vám ale přinášíme několik tipů dle oblastí zájmů milých obdarovávaných.
Automaniaci a motorkáři
Úspěch budete slavit se sadou škrabek a jelenicových hadrů na leštění laku a oken, s manometrem, baterkou, lopatkou do kufru nebo encyklopedií nových formulí.
Obdivovatelé klasických značek
Uděláte jim radost parfémem, krémem, perem, kalendářem nebo i květinou, ale všechno musí
být pravé, značkové a nápadité.
Cestovatelé
Trefou do černého jsou u cestovatele knižní průvodce jakoukoliv zemí, alba na fotografie z cest,
šikovná příruční taška z turistického obchodu nebo kapesní ohřívač rukou.
Děti školkového věku
Každý rok se vynoří pár hraček, které jsou favority všech dětí. Jistotou zůstávají plyšová zvířátka. Dále můžete vsadit na kreslicí potřeby, knížky komiksů a dětské módní doplňky.
Houbaři
Výběr nožíků, tašek, košíků a dalších nezbytností je bohatý. Atlas hub můžete věnovat tomu,
kdo s houbařením teprve začíná.
Dále milovníky pobytu v lese potěšíte baterkou, houbovou kuchařkou a vínem nebo jiným alkoholem na zahřátí.
Amatérští zoologové
Tipy pro amatérské zoology: dalekohled na pozorování ptáků, síťka na motýly, balonek pro
pejska, pelíšek pro kočku.
Zahrádkáři
Hodí se měkké klekátko k záhonu na plení, zástěra s kapsářem na semínka, hezké pracovní rukavice, krém na zničené ruce, termoska na čaj nebo nepromokavá bunda.
Filmoví fandové
Největší radost jim samozřejmě uděláte filmy na videu nebo DVD, knihami o filmu nebo předplatným filmového časopisu. Zkuste sehnat monografii jejich oblíbeného herce nebo herečky,
starý filmový plakát, lístky na premiéru nového hitu nebo CD se soundtrackem.
Herní hráči
Nedoporučuji jim kupovat nejnověji vydané hry na trhu, nemusíte se trefit do vkusu a specifikace hráče. Pokud se rozhodnete vyslyšet jeho přání, můžete vykrvácet u koupě nové herní
klávesnice a jiných herních doplňků pro počítač. Nejlepší je koupit upomínkový předmět jeho
oblíbené hry nebo předplatné herního časopisu.
Vavřinec Kindl, 9. B
Svoboda News
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Co všechno umí světlo
Světlo je všemohoucí věc, která rozdává radost všem, bez ohledu na to, jestli jsou bohatí,
chudí, bílí, černí, mladí, staří, křesťané, židé,
indiáni, Asiaté, žena, muž… prostě kdokoli.
Každý má vždy svoje světlo, a to mu nikdo
nemůže vzít. Beze světla bychom nemohli žít.
Nebylo by teplo. Nikdo by se nemohl na toho
druhého podívat a říct mu, že mu to sluší. Nebyly by vidět zářící úsměvy, radost, ani blyštící se slzy, ať už smutku nebo štěstí. Ve všem
živém i neživém hraje světlo nějakou roli,
i když třeba jen malou. Světlo nám ukazuje
cestu, když už nevíme kudy dál. Poradí nám
v těch nejtěžších zkouškách života. Vždycky je
tu pro nás, i když ho zakryje mrak nebo zahalí
noc. Kdyby světlo nebylo důležité, proč by ho
lidé neustále chtěli mít u sebe? Proč by vynalézali přístroje, které ho vytváří, přenáší
a ochraňují? Světlo vnese i do toho nejtmavšího koutu světa trochu radosti a štěstí. Ať už
nám ho dává slunce, žárovka, lampa, baterka
nebo oheň. Nikde by nebyl slyšet jásot dětí
u táboráku nebo jejich skotačení na koupáku,

když už se to vedro nedá vydržet. Baterka by
neudělala strašidelnou historku ještě hrozivější a děsuplnější, než bez ní. Beze světla by nikdo nenašel svoji cestu ke štěstí. Nikdo
by nám neukázal světlejší stránku života, která i v té nejtmavší knize stále jasně svítí. Beze
světla by Natoši Ykumi nikdy nenašel cestu
z jeskyně, Toník ze 4. B nedodělal domácí
úkol včas a na celé planetě by zhasly pouliční
lampy, nabouralo by auto, dva chodci
by do sebe vrazili a nákup jednoho z nich by
se rozsypal po chodníku. Bez světla bychom
nikdy neopustili domov ze strachu co je venku, a dost možná by ani ten domov nebyl.
Kdo by přece chtěl pracovat nebo žít ve světě,
kde neexistuje světlo a radost, kterou s sebou
přináší? Světlo dokáže všechno, i to, co lidé
ne. Bez světla bych přece ani teď nemohla
psát, ba ani žít. Světlo je zkrátka naděje, radost, láska, štěstí, moudrost, prostě vše, co člověk k životu potřebuje a musí mít.
Magdalena Kocourková, 8. B

Všem žákům i zaměstnancům školy přejeme za celý redakční tým
šťastné a veselé Vánoce!

Sára Čakonová, 9. B

