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Ahoj, 
tak je tu další měsíc školního roku. Ulice nám zapadaly sněhem, 
a to znamená jediné - Vánoce už jsou za dveřmi. A je tu také 
druhé číslo Křimdy. Dočtete se o Vánocích v různých zemích, 
ale samozřejmě nechybí ani naše tradiční. Takže otočte na 
další stránky! A my z redakce doufáme, že vás nezklameme. 
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Na naše otázky odpovídala paní zástupkyně PaeDr. Světlana Vojtová 
 
1.  Jak dlouho učíte na naší škole? 
Neuvěřitelných 20 let. 
 
2.  Kterou třídu máte nejraději? 
Nedá se říct, že by byla třída, kterou bych 
měla nejraději... Všude, kde učím, mám 
děti ráda. 
 
3.  Co byste chtěla změnit na naší škole? 
Toho by bylo dost. A asi to tak má být, 
protože člověk má potřebu pořád něco 
měnit. Přála bych si, aby se nám podařilo 
dokončit rekonstrukci školy, aby byla 
moderní, abychom měli krásné atletické 
hřiště a příjemný areál pro děti z družiny. 
Hlavně, aby tady bylo pěkné prostředí       
a aby se nám tady líbilo. 
 
4.  Který předmět jste měla nejraději,     
     když jste studovala? 
Nemohu říct, že by to byl jeden předmět, 
který mě provázel po celou školní 
docházku. Bylo to také podle toho, jakým 
stupněm vzdělávání jsem procházela. 
Například na základní škole to byla 
biologie a hudební výchova, na gymnáziu 
pak dějepis a španělština. Záleželo to také 
na učitelích, protože oni to tak úžasně 
prodávali, že si žáky vlastně vychovávali. 
 
5.  Chutnají Vám obědy ve školní  
     jídelně? 
Ano chutnají, já jsem spokojená, jak vaří 
naše paní kuchařky. 
 
6.  Čím jste chtěla být, když jste byla  
     malá? 
Všechno to spolu souvisí. Odvíjí se to od 
osobností a předmětů. Na základní škole 
jsem chtěla být lékařkou. Potom jsem si 
uvědomila, že ráda pracuji s dětmi, tak 
jsem chtěla být učitelkou. 
 
7.  Co děláte ve volném čase? 
Ve volném čase hraji v amatérském 
orchestru rodičů a dětí a hraji tam už 20 
let. Je to soubor AULO a začala jsem tam 

chodit, když mé děti 
nastoupily do školky a 
do školy, a tak 
pokračujeme dodnes. 
Musíme pilně 
trénovat, protože se 
konají i koncerty. 
Já sama také chodím 
na koncerty, dále do 
divadla, a protože 

mám ráda přírodu, tak chodím ráda na 
procházky do přírody.  
 
8.  Který věk se Vám zdá nejlepší a 
proč? 
Myslím si, že každý věk má to svoje 
příjemné období. Pocit osobního štěstí asi 
nesouvisí s věkem, ale jak to období každý 
prožívá. Například u malých dětí je to, 
když jsou chráněni rodiči, dále období 
prvních lásek, nebo když se sami stanou 
rodiči. Čili já si myslím, že každá životní 
etapa má svoje kouzlo. 
 
9.  Jakou posloucháte hudbu? 
Mám ráda hudbu klasickou - J. S. Bacha, 
A. Dvořáka, B. Smetanu... Ale poslouchám 
i moderní hudbu. 
 
10.  Jaké oblečení nosíte nejraději? 
Oblečení je věc příležitostná. Na různá 
místa se různě oblékneme. Ale mám ráda 
oblečení, ve kterém se cítím pohodlně. 
 
11.  Jaké je Vaše největší přání? 
Pro mě je to zdraví mé rodiny. Na naší 
škole dobré vztahy, abychom se chovali 
férově, korektně, abychom byli schopni 
tolerance, respektu a abychom se k sobě 
chovali slušně. 
 
12.  Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? 
Moje nejoblíbenější jídlo je jednoduché, 
protože to je vše, co obsahuje sýry. Takže 
obalovaný sýr a jinak sýr na všechny 
možné způsoby. A taky mám moc ráda 
jídla, kde jsou oříšky. 

 
 
                                                                                Adéla Karmazínová a Monika Harutunyan  

INTERVIEW 
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   VÝLOV  NA PRAZE 15 
 

Pražští rybáři zahájili 23. října výlov Hostivařské přehrady. Na Hostivařské přehradě ještě 
nikdy od jejího napuštění v roce 1964 výlov neproběhl. Rybáři proto očekávali opravdu trofejní 
úlovky a jejich předpoklady se naplnily. Byl zde uloven jeden z největších sumců v České 
republice, jehož délka 243 cm a váha 93 kg skutečně budí respekt. Rybáři z Hostivařské přehrady 
přepravili do okolních rybníků téměř 290 q ryb.  

Návštěvníci dnes mohou ve vypuštěné přehradě spatřit trosky Mouchova mlýna, který 
stával u Botiče a při stavbě přehrady byl zatopen.  

O několik dní dříve, 3. října, proběhl výlov hornoměcholupské vodní nádrže Výtahy, která 
se nachází mezi autobusovými zastávkami Gercenova a Nádraží Hostivař 

 

CO SE DĚJE NA PATNÁCTCE 
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CO SE DĚJE NA PATNÁCTCE 

PRAHA 15 MÁ NOVOU   
ŠKOLU 
 
 Na Praze 15 byla otevřena 
nová škola DINO SCHOOLS OF 
PRAGUE. V této škole, zaměřené 
na výuku cizích jazyků, je místo pro 
základní školu, mateřskou školu     
a soukromé osmileté gymnázium.     
Slavnostně byla otevřena v neděli 
10. října 2010 za přítomnosti 
ministra zahraničí Karla 
Schwarzenberga.  
 
                             Markéta Staňková    
 

Máme pro Vás tip na originální 

vánoční dárek – živého mazlíčka. 

 
POZVÁNKA  

Městská část Praha 15 pod záštitou starosty Ing. Pavla Klegy  Vás zve na rozsvícení 
vánočních  stromů, které se uskuteční: 
  

Hostivař, Chalupnická ul. -  prostranství u kostela 

dne 16. prosince 2010 v 17.00 hod.  

(s pásmem písní vystoupí v hostivařském kostele 

Stětí sv. Jana Křtitele sbor Základní umělecké školy Trhanovské nám.) 

   

Horní Měcholupy - park na Veronském náměstí 
 

 dne 17. prosince 2010 v 17.00 hod.  

(k vánoční pohodě přispějí svým vystoupením  žáci Základních škol MČ Praha 15) 

   
Srdečně zve 

Městská část Praha 15 
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NOVINKY OD NÁS 

 
Dr Klutz na ZŠ K řimická 
 

V pondělí 18. listopadu čekal žáky naší školy nevšední zážitek, navštívil nás totiž klaun 
australského původu, jehož výstupy pro dětské publikum byly v anglickém jazyce!  

Náročnost obou představení se lišila s ohledem na věk a jazykové schopnosti diváků. Žáci 
druhých a třetích tříd zhlédli komické vystoupení, v němž se Dr Klutz představil jako roztržitý 
kouzelník, jemuž se přes všechnu snahu příliš nedaří jeho kouzla a děti se mu snaží poradit, 
samozřejmě anglicky. Žáci si tak nejen osvěžili již probranou slovní zásobu z tematického okruhu 
číslovek a barev, ale tvořili také krátké věty.  

Starším žákům se poštěstilo stát se svědky tajuplného a zároveň humorného příběhu s názvem 
Lenka and the tea witch, v němž zlá čarodějnice uvaří kouzelný čaj a začaruje hodnou dívku Lenku 
v myš a děti v příšery. Toto divadelní představení nás velmi zaujalo, zvláště pak komunikace Dr 
Klutze s diváky, při které byli žáci přirozenou cestou, v rámci situací v příběhu, vtaženi do děje, při 
čemž si nenásilnou a hravou formou osvojili novou slovní zásobu a procvičili užití přítomného 
průběhového času. 

Nezbývá než náležitě ocenit mistra převleků Dr Klutze, který zakládá svá vystoupení na 
interaktivitě  a využívá metod divadla a scénického umění. Není mu bezpochyby cizí ani technika 
práce s maskou, pantomima a magie. Nezanedbatelnou roli sehrály rovněž kulisy a zvukové efekty. 

Pečlivě připravená představení splnila svůj účel. Žáci byli nadšeni, o čemž svědčil bouřlivý 
smích, a zároveň byla zpestřena výuka anglického jazyka na naší škole. Návštěvu Dr Klutze můžeme 
vřele doporučit!                                          
 
                                                                                                                             Mgr. Petra Nedvědová 
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Kouzla a čáry houslí 
 
 Dne 11. listopadu 2010 žáci 
druhého stupně zúčastnili hudebního 
představení „Kouzla a čáry houslí“ 
v kostele sv. Šimona a Judy. 
Koncert zahájila hra na varhany, pak 
přišel virtuóz Václav Hudeček, který 
zahrál známé melodie z českého      
i světového repertoáru. Na koncertě 
vystoupili i mladí umělci jako Jan 
Mráček a Pavel Svoboda. 
 
                               Romana Šímová 

NOVINKY OD NÁS 

Zpíváme koledy 
 
Od začátku prosince žije naše škola vánoční 
atmosférou. Každé pondělí se scházíme        
a pod vedením paní učitelky Jaroslavy 
Koubíkové si u vánočního stromku 
zazpíváme dvě koledy. Především děti          
z I. stupně se na každé pondělí moc těší, 
předcházející týden pilně nacvičují koledy,   
a dokonce si na zpívání pořídily i kostýmy. 
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NOVINKY OD NÁS 

Rok se s rokem sešel a znovu se přiblížil čas zápisů do 
prvních tříd. Všechny rodiče i budoucí prvňáčky zveme 
na zápis, který se na naší škole bude konat ve dnech  
17. a 18. ledna 2011. 
 

Ve středu 12. ledna 2011 se bude na naší škole konat 
Den otevřených dveří. Srdečně zveme všechny 
rodiče i naše budoucí žáčky. 
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 Nedávno jsme mohli zhlédnout pohádku 
O dvanácti měsíčkách. Tuto operku od Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře nastudovali spolu 
s paní učitelkou Annou Chmelířovou žáci třetích 
tříd. Svým vtipným vystoupením a zpěvem 
třeťáci potěšili nejen nás, ale i rodiče a děti 
z okolních mateřských škol. 
  Představení se malým hercům moc 
povedlo, děkujeme jim za hezký zážitek             
a přejeme  mnoho dalších úspěchů a potlesku.  
                                              Romana Šímová 
 

NOVINKY OD NÁS 

 
Vážená paní ředitelko,  
velice ráda vyřizuji poděkování za dnešní 
pohádku, kterou jste připravili pro naše 
děti. Všichni byli nadšeni a učitelky se 
netajily chválou i dojetím. Mám radost, 
že jste nás pozvali, a také z toho, jak 
byli děti i dospělí natěšeni z návštěvy u 
vás. Vaši žáci třetí třídy se svou paní 
učitelkou pro nás připravili skvělý 
zážitek, a tak prosím o vyřízení veliké 
pochvaly. Já sama vím, jak je paní 
učitelka Chmelařová šikovná a umí 
s dětmi připravit skvělá vystoupení.  
                            Díky moc  
 
 Helena Lukasová, ředitelka MŠ Milánská 
 

 
 Předvánoční náladu si užívali žáci 
3. A a 3. B, kteří svým spolužákům, 
dětem z mateřských škol a rodičům 
zahráli a zazpívali operku Z. Svěráka a J. 
Uhlíře       „O dvanácti měsíčkách“. Byl 
to jejich malý dárek k letošním 
Vánocům.                                                                                           

Mgr. Anna Chmelařová 
 



Pohár starosty Prahy 15 
 
  Na Mikuláše se dívky z 6. až 9. třídy spolu s panem učitelem Cardou vypravily na Základní 

školu Nad Přehradou, aby zde reprezentovaly naši školu ve florbalovém turnaji o Pohár starosty Prahy 
15. Především díky skvělým výkonům Elišky Adamcové ze 6. A  vybojovaly na tomto turnaji 2. místo. 
Za naši školu se představily: Eliška Adamcová, Adéla Cukrová, Adéla Trejbalová, Dagmar Valová, 
Aneta Němečková, Eliška Babiánková, Sarah Chajkinová a Dunja Kněževič. 

NOVINKY OD NÁS 

Dívky  
1. ZŠ Nad Přehradou               5 bodů  
2. ZŠ Křimická                        4 body  
3. ZŠ Hostivař                         3 body  
4. ZŠ Veronské náměstí          2 body  
5. ZŠ Hornoměcholupská        1 bod  
 

Chlapci  
1. ZŠ Křimická                    5 bodů              
2. ZŠ Nad Přehradou           4 body  
3. ZŠ Veronské náměstí      3 body  
4. ZŠ Hornoměcholupská    2 body              
5. ZŠ Hostivař                     1 bod  
 

O tři dny později se do turnaje zapojili i chlapci. 
Reprezentovali nás Alexej Kuzmin, Jan Fiala, 
Lukáš Adámek, Martin Zámyslický, Jakub 
Košař, Petr Mleziva, Filip Hofman, Filip Jelínek 
a Michal Štěpánek. Pod vedením paní učitelky 
Gulášové se našim borcům podařilo projít 
turnajem bez zaváhání a hlavně díky 
bezchybným výkonům Honzy Fialy z 9. A 
obsadili 1. místo. 
 Dívkám i chlapcům blahopřejeme            
a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.  
 

Bodové hodnocení škol ve florbalu: 
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Vánoce v naší škole:    
 

 Celý prosinec je naše škola vánočně naladěná. 
 Třída 6. A si připravuje vánoční relace do školního rozhlasu, 
které jsou zaměřené na jednotlivé adventní svátky. 

 Každé pondělí se scházíme u vánočního stromu a zpíváme koledy.  
 Při výtvarné výchově vyrábíme dekorace pro celou školu. 
 Účastníme se výtvarné soutěže o nejlepší vánoční hvězdu, 
kterou pořádá OC Europark. 

 Vyrábíme věci pro vánoční tržnici.  
 Tvoříme kalendáře a blahopřání k novému roku v hodinách 
informatiky. 

 Pečeme vánoční cukroví. 
 15. prosince se uskuteční tradiční vánoční trh a o den později 
se těšíme na vánoční zpívání při svíčkách 

 

VÁNOCE VE ŠKOLE 

 

Vánoční hvězdy 
 
 Již tradičně se žáci I. 
stupně účastní výtvarné soutěže 
vyhlašované OC Europark            
o nejkrásnější vánoční hvězdu. 
V této soutěži jsme již třikrát 
zvítězili, děti získaly za odměnu 
různé výlety a kapesné 200 Kč 
pro každého. Nejen díky této 
motivaci děti pracují s velkým 
nadšením a nasazením a na jejich 
výrobcích je to vidět. O tom se 
můžete přesvědčit i na chodbách 
naší školy.  
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Mrazivé Vánoce 
 

 V úterý 7. prosince se na naší škole konal projektový den 
nazvaný „Mrazivé Vánoce“. Žáci z 2. stupně si mohli zvolit jednu 
z těchto dílen: „Kouzelné Vánoce“, ve které se pod vedením pí uč. 
Nekolové a Gulášové vyráběly věci na jarmark; Jazyková dílna, kde se 
s pí uč. Fukovou, Nedvědovou, Tomší a Rusňákovou tvořila velká mapa 
Evropy s vánočními zvyky a pozdravy. V dílně „Na stromeček i pod 
stromeček“ pomáhala pí uč. Merxbauerová svým svěřencům vyrábět 
vánoční ozdoby, ale i menší dárky. Ze školní kuchyňky se linula vůně 
vánočního cukroví, které napekli žáci pod vedením pí uč. Šimkové       
a Kučerové. Ve volných chvílích si zkoušeli vytvářet různé vánoční 
ozdoby. A nechyběla ani dílna našeho časopisu Křimda, kde jsme pro 
vás připravovali vánoční číslo časopisu. Vypadá to, že se všem 
projektový den líbil a že si ho všichni užili. 
 

VÁNOCE VE ŠKOLE 



 

Vánoce v jiných zemích 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁNOCE VE ŠKOLE 

Německé vánoce jsou téměř stejné 
jako naše. Christkind = Ježíšek je 
stejný jako u nás, jen si k roznášení 
dárků osedlává vítr. A na severu 
Německa dostávají děti dárky od 
Wehnachtsmana (vánočního muže), 
který nosívá šedý plášť s kapucí     
a má zrzavé vlasy i vousy.  
 

 Zato v Rusku je dvacátý čtvrtý 
prosinec, kdy my sedíme u stromečků     
a rozbalujeme dárky, zcela obyčejným 
dnem. Chodí tam děda Mráz 
doprovázený Sněhurkou, a to až na Nový 
rok nebo o pravoslavných Vánocích, 
které se řídí podle Juliánského kalendáře, 
a ten je oproti Gregoriánskému opožděný 
o třináct dní.   

 Ve Spojených státech amerických nosí 
dárky Santa Claus, jako dopravní prostředek 
používá saně tažené soby a přilétá v noci z 24. na 
25. prosince, do domů se spouští komínem. Dárky 
se rozbalují až ráno, ne večer jako u nás. Santa 
Clause si můžeme představit jako staršího 
dobromyslného pána s hustým bílým plnovousem 
oblečeného v červeném s bílými lemy.  
 Tato představa je dnes rozšířená téměř po 
celém světě. Není pak divu, že se pro mnoho lidí 
stal symbolem Vánoc. I mnoho českých dětí si 
takto představuje Ježíška. 
 

A něco méně známého, švédské Vánoce 
jsou 24. prosince jako u nás. Dárky nosí 
červeně oděný skřítek, kterému pomáhají 
další skřítci a trpaslíci. Dříve, na 
některých místech i dnes, to však býval 
vánoční kozel. 
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Adventní rozhlasové relace 
  
 Žáci 6. A si pro nás na dobu Adventu připravili rozhlasové relace, které se týkají 
jednotlivých adventních svátků. Zde přinášíme krátké ukázky z jejich vystoupení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁNOCE VE ŠKOLE 

Svatá Kateřina - byla podle legendy mučednicí žijící 
kolem roku 300. Zemřela 25. listopadu, a proto na tento 
den připadá její svátek. Podle legendy se Kateřina 
pokusila o své víře přesvědčit císaře Maxmiliána. Ten si 
povolal padesát nejlepších učenců, kteří měli odhalit, že 
se Kateřina mýlí. Té se však podařilo přesvědčit filozofy 
o správnosti své víry a obrátit je na křesťanství. 
Rozzuřený císař nechal Kateřinu krutě mučit a nakonec 
setnout hlavu. Podle legendy se následně udály dva 
zázraky: z poraněné šíje jí tryskalo místo krve mléko       
a andělé odnesli mrtvé tělo na horu Sinaj. Zde byly její 
ostatky později nalezeny a byl zde vystavěn klášter. 
Svatá Kateřina se stala patronkou učenců, studentů        
a učitelů.  
 

Svatá Barbora - svátek svaté Barbory připadá na jeden z prvních adventních dnů – na 4. prosinec. 
Barbora je považována za patronku horníků, sedláků, kovářů, tesařů a mnoha dalších. 
 Den zasvěcený památce svaté Barbory byl spojen s řadou lidových zvyků. Neprovdané 
dívky řezaly třesňové větvičky, takzvané barborky, které si dávaly do vázy. Pokud barborka do 
Vánoc rozkvetla, měla dívka naději, že se příští rok vdá. Podle legendy žila Barbora ve 3. století 
v dnešním Turecku. Narodila se v rodině bohatého kupce, který však byl velkým nepřítelem 
křesťanů. Aby otec Barboru ochránil před špatnými vlivy a nápadníky, nechal ji zavřít do věže, 
kterou postavil vedle jejich domu. Jeden ze sloužících však obrátil Barboru na víru. Když se o tom 
otec dozvěděl, chtěl, aby se víry zřekla. Barbora odmítla, a tak jí otec ve vzteku uťal hlavu mečem. 
V té chvíli vyšlehl z jasného nebe blesk a otce na místě usmrtil. 

Svatý Mikuláš - svatý Mikuláš z Myry se narodil okolo roku 
280 v Pataře a zemřel 6. prosince 352 v Myře, v dnešním 
Turecku V tento den se slaví jeho svátek. Je známý jako patron 
námořníků, obchodníků, dětí, právníků nebo vězňů. Stal se také 
patronem států, například Ruska, a některých měst, například 
Amsterodamu. Jedna z nejstarších legend spojených se svatým 
Mikulášem vypráví o šlechtici a jeho třech dcerách. Zchudlý 
šlechtic prý poslal své dcery do veřejného domu, aby si 
vydělaly na věno. Mikuláš jim prý hodil oknem po jednom 
sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit svoji činnost a vdát se.  
V Čechách a na Slovensku je v dnešní době při takzvané 
mikulášské nadílce Mikuláš představován v biskupském oděvu 
s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. 
Skupinka v noci z 5. na 6. prosince chodí od domu k domu. 
Mikuláš dětem za hezky odříkanou básničku rozdává dobroty   
a čerti, kteří doprovází Mikuláše, se starají o zlobivé děti. 
Oslava svátku svatého Mikuláše je jakousi přípravou na 
Vánoce. 
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Advent – je dobou očekávání vánoční svátků. 
Začíná čtvrtou neděli před Štědrým dnem, tedy 
v neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. 
Každá adventní neděle má svůj název – železná, 
bronzová, stříbrná a zlatá. Z liturgického 
hlediska je Advent obdobím půstu a zbožného 
rozjímání. Všichni věřící musí pravidelně chodit 
do kostela. Důležitým symbolem Adventu je 
tradiční věnec se čtyřmi svíčkami, každou neděli 
se jedna zapaluje. Konec Adventu představuje 
západ slunce na Štědrý den, v tomto okamžiku 
končí i období půstu.  
 

Svatá Lucie – žila ve 3. a 4. století. 
Pocházela z bohaté rodiny, ale svůj 
majetek rozdala chudým. Stala se 
křesťanskou mučednicí, která se nechtěla 
vzdát své víry, proto byla mučena        
a nakonec usmrcena. Den její smrti připadá 
na 13. prosince. Svatá Lucie je patronkou 
mnoha profesí a řemesel, např. sedláků, 
sklářů, sedlářů, krejčích, švadlen, tkalců, 
nožířů, kočích, písařů nebo notářů. 
 

VÁNOCE VE ŠKOLE 

Štědrý den – je posledním dnem přípravy na 
vánoční svátky. Připadá na 24. prosince. 
Štědrodenní oběd má ještě postní charakter – 
dříve se vařilo jídlo ze sušených hub – kuba 
nebo hubník. Půst končil s první večerní 
hvězdou, která se objevila na obloze. Pak 
následovala štědrovečerní hostina – začínala rybí 
polévkou a pak následuje kapr s bramborovým 
salátem. K Vánocům neodmyslitelně patří 
stromeček – jedlička, borovička nebo smrček. 
V Čechách se tradice zdobení vánočních 
stromků objevila až v první polovině 19. století. 
Mezi lidmi se tento zvyk rozšířil až po 1. světové 
válce. Po slavnostní večeři se zpívají koledy       
a pak následuje okamžik, na který se především 
děti těší celý rok. Ježíšek naděluje pod 
stromeček dárky. K Štědrému večeru se pojí také 
řada zvyků, pomocí nichž se naši předkové 
snažili odhadnout průběh nového roku. Mezi 
tyto zvyklosti patří schování kapří šupiny pod 
talíř, pouštění lodiček, rozkrajování jablka, 
házení pantoflem, klepání střevícem na kurník, 
lití olova apod. 

Boží hod vánoční označovaný v kalendáři 
také jako 1. svátek vánoční připadá na     
25. prosince. Je oslavou narození Ježíše 
Krista. Jedná se o jeden z největších 
křesťanských svátků. V tento den se nikde 
nepracovalo a lidé měli zbožně rozjímat. 

Svatý Štěpán – byl křesťanským mučedníkem, který byl roku 33 ukamenován před branami 
Jeruzaléma. Později se stal patronem námořníků a koní. Tento den (26. prosinec) byl v Čechách 
spojen především s koledou. Dary dostával i dobytek. Pro krávy a koně to byly oplatky se 
zapečeným lístkem petržele, trocha medu, chleba, ovoce i sůl. Slepice dostaly zrní, které bylo při 
štědrovečerní večeři pod ubrusem, houser i kohout byli poděleni česnekem. Hospodáři 
obdarovávali i stromy, mlynáři házeli zbytky mlýnu a pile. V tento den kdysi začínal rok a měnila 
se i služba vesnické chasy, vyplácela celoroční odměna, což byly kromě peněz i naturálie, šaty       
a dary - například vánočka. 
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Naše cesta do Pekla a do Nebe 
 

Náš první společný školní výlet směřoval do 
Příbrami do hornického muzea, kde jsme navštívili 
starou štolu - Peklo i s živými čerty. Ti trošku vyplatili 
metličkou hříšné dušičky a udělali trochu bububu. Nebe 
bylo v budově hornického muzea. Tam na nás čekal 
svatý Mikuláš a anděl a svatý Petr. Ten vzal svou knihu, 
ze které četl jména všech dětí, co se za ním přijely 
podívat, a každému zvlášť ze svého obláčku promluvil 
do dušičky. Většinou byla dítka pochválena, ale i nějaká 
výtka se občas našla a příslušný hříšník horlivě a snad     
i od srdce sliboval rukoudáním Mikulášovi, že se pokusí 
o nápravu. Za písničku anděl všechny obdaroval 
sladkým dárečkem v podobě adventního kalendáře.  

Do školy jsme dorazili právě včas, abychom za 
okny pěkně v teple sledovali, jak začíná padat sníh. 1. A 
a 1. B.  

                                            

Otevřená hodina v prvních třídách 
 
Dne 11. listopadu se do naší třídy přišli podívat 
především rodiče, ale i sourozenci, babičky, 
dědečkové a další hosté. Ukázali jsme jim, že co 
všechno jsme se už za dva měsíce ve škole 
naučili. Jako překvapení jsme pro rodiče 
vyrobili dárek. 

1. ROČNÍK 

 

Čertovsko-andělský den 
ve třídě 1. B 
 
Kdo chtěl, přišel v převleku a čertíků          
i andílků nás byla celá třída. Čert Žbrbla 
nám shodil do třídy balíček se Slabikáři     
a novými písankami, které jsme si odnesli 
domů. Po zazpívání koled a mikulášských 
písniček jsme se vyfotili, ať máme něco na 
památku. 
 



 
 

 

 

2. ROČNÍK 

 
Podzimní měsíce byly ve druhých třídách 
opět bohaté na kulturní akce. 
18. listopadu jsme v tělocvičně zhlédli 
představení DR KLUTZE „Angličtina 
trochu jinak“. Vystoupení se nám velmi 
líbilo a přineslo nám spoustu nových 
anglických slovíček. 
23. listopadu jsme si - letos už podruhé - 
zazpívali s panem Virglerem ze sboru 
ROLNIČKA.  Tentokrát na téma „Bílé 
Vánoce“. 
 

 24. listopadu nás pozvala třída 
III. B na operní pohádku „O dvanácti 
měsíčkách“. Byl to velmi pěkný zážitek 
a už se těšíme na další setkání s „paní 
operou“. 
 Nadcházející advent jsme 
zahájili 29. listopadu prvním zpíváním 
u školního vánočního stromu. A již se 
moc těšíme na VÁNOCE. 

Vánoce v knihovně 
6. prosince se žáci 2. tříd vypravili 
na návštěvu Městské knihovny 
v Hostivaři. Nejprve si prohlédli 
nové prostory knihovny, seznámili 
se s rozdělením dětské literatury     
a pak následovala beseda           
o Adventu a vánočních zvycích. 
 

Adventní tvoření 
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3. ROČNÍK 

Výlet na Karlštejn 
 
 Dne 30. listopadu se třídy 3. A     
a 3. B zúčastnily výletu na Karlštejn. 
Mrazivé počasí a sníh nám vykouzlily 
krásnou zimní atmosféru. Po příjezdu 
jsme nejdříve navštívili muzeum 
betlémů, které byly vyrobeny z různých 
materiálů – perníku, slámy, papíru apod. 
Nejvíce nás zaujal velký pohyblivý 
Královský betlém. Potom jsme si 
prohlédli expozici v muzeu voskových 
figurín. V přízemí jsme viděli postavy 
středověkých řemeslníků, umělců        
a hlavně Karla IV. s jeho čtyřmi 
manželkami. V prvním patře na nás 
čekaly osobnosti politického a kulturního 
života: prezidenti, spisovatelé a hudební 
skladatelé. 
 Výlet na Karlštejn se nám vydařil 
a odjížděli jsme spokojeni a s vánoční 
náladou. 
 

Třetí třídy v knihovně 
 
 Obě třídy v pátek 15. října 
navštívily nově vybudovanou 
knihovnu v Hostivaři. V příjemném 
prostředí děti vyslechly vyprávění  
o staropražských legendách            
a pověstech. V závěru besedy si 
žáci mohli prohlédnout časopisy 
podle svých zájmů. 
 
 

Tvoříme… 



 

4. ROČNÍK 

Naše třída aneb přestávky ve 4. B 
 
 V naší třídě utíká čas o přestávkách hrozně rychle. Sotva zazvoní a 
učitelka odejde ze třídy, promění se to u nás v mraveniště plné her. Protože 
mobily jsou zakázané, vytáhne hned kdekdo nějakou elektronickou hru a sám 
nebo ve skupince okamžitě „smaží.“ 
 Ti, co hry nemají, si našli jiný způsob zábavy. Závody v pojídání svačiny, 
třeba mandarinek. Máme také spolužáka, který má jediný cíl – darovat někomu 
zdravou část svojí svačiny. Moc o to nestojíme, zato když někdo přinese do třídy 
něco nezdravého, třeba Stixy, do pěti minut jsou rozebrané. 
 Ale pozor! Nehrajeme všichni jenom hry vsedě. Máme závodníky, co se o 
přestávkách honí a hážou si tenisákem. Ostatní musí dávat pozor, aby nedostali 
do hlavy. Kdo se ale schovat nemůže, jsou naše hodiny nad nástěnkou. Dostaly už 
tři zásahy. Taky už museli spolužáci přinést dvakrát nové, protože ty původní to 
nepřežily. V naší třídě utíká čas o přestávkách hrozně rychle. Tak rychle, že nám 
někdy spadne i na zem. 
 
                                                                                                                    Kateřina Martínková 
 

Děti ze 4. A napsaly a nakreslily 
přání k narození Jeníčka paní 
učitelce Zuzaně Cháberové, která 
byla loni jejich třídní. 
 

Vánoční tvoření 
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5.  ROČNÍK 

Tonda Obal 
 

           Na naši základní školu 
dorazila výstava o zpracování 
odpadů Tonda Obal, která nás 
seznámila, proč máme třídit 
odpad a jak se odpad třídí. 
Dozvěděli jsme se, že z většiny 
obalů se po jejich použití stane 
odpad. Ale i odpad může být 
surovinou pro výrobu jiných 
výrobků, tento proces se nazývá 
recyklace.  
 

Tonda s námi nahlédl i do 
historie, a proto dnes už víme, že 
první skládky vznikly ve 
starověkém Řecku a v Římě nebo 
že nejstarší spalovna odpadů byla 
postavena v Anglii. Třídění 
odpadů a recyklaci známe už 
téměř 30 let. To vše jsme se 
mohli dozvědět a pro pět dětí 
čekala i odměna. 

                     Martin Vokal 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

 

Potká jednou jedna kočka 

druhou kočku a povídá jí: 

„Ahoj,“ a ta druhá na to: 

„Mééééééé!“  

„Prosím tě, co blbneš????“ „No 

co, učím se cizí jazyky...“ 
 

Pepíček říká Mařence během  

pololetí ve škole: ,,Já nechápu, 

proč mě rodiče trestají za to, 

že nosím ze školy samé čtyřky 

a pětky. Jedničky si přece 

šetřím na vysvědčení!“ 
 

Když Vánoce, tak všude  22 



  

 

 

 

 

6. ROČNÍK 

 
Oděv našich předků 
 
 Ve středu 24. listopadu 2010 jsme se 
školou navštívili Muzeum hl. m. Prahy. Zde 
jsme zhlédli zajímavý program o pravěku. 
Když jsme vstoupili do sálu s expozicí, 
dostali jsme pracovní listy a začali jsme plnit 
úkoly. Také jsme se naučili příst vlnu podle 
pravěkých lidí a tkát oblečení pomocí 
karetek. Prohlíželi jsme si pravěké pomůcky 
na čištění kůží, předení, tkaní, ale i pro 
domácí použití. Bylo velmi zajímavé spatřit 
originální archeologické nálezy staré            
i několik tisíc let. 
 
              Petra Pavlíková, Martina Krotilová,     
                                                Adam Vápeník 
              

 Jak asi víte, v úterý 7. prosince 
se na naší škole konal projektový den 
Mrazivé Vánoce. Zúčastnili jsme se 
dílny pí uč. Merxbauerové s názvem 
„Na stromeček i pod stromeček“. 
Vyráběli jsme svícny, závěsy                
a vystřihovánky do oken. Na závěr 
jsme si na počítačích vytvořili vánoční 
přání. Bylo to zábavné a poučné.  
     
      Martina Krotilová, Petra Pavlíková 
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7. ROČNÍK 

 
Muzikál Kytice 
 
 V pátek 3. prosince 2010 
jsme zhlédli divadelní představení 
„Kytice“ v divadle Semafor. 
Zajímavé na to bylo, že jsme do 
divadla nešli jako obvykle 
dopoledne místo vyučování, ale 
večer a za doprovodu našich rodičů. 
Divadlo Semafor obnovilo toto své 
historicky nejúspěšnější představení 
u příležitosti 50. výročí svého 
založení. 
  Nebyla to úplně tradiční        
a poněkud tragická Kytice, jak jsme 
zvyklí z četby Karla Jaromíra 
Erbena, ale vtipně pojaté 
představení, které bylo téměř celé 
odzpívané, a to především známými 
herci. Všichni jsme se moc nasmáli, 
takže se v sále ozýval hlasitý hýkot, 
a to hlavně z našeho balkonu. 
                             
                                    Romana Šímová 
 

 
Výlet do Toulcova dvora 
 
 Dne  29. listopadu jsme se zúčastnili přírodovědného 
výukového programu v Toulcově dvoře, který se týkal 
domácích zvířat. Dohromady jsme zde strávili tři hodiny. 
Povídali jsme si o tom, jak z některých divokých zvířat 
vznikla domácí a hospodářská. Doplňovali jsme pracovní  
listy a dostali jsme několik článků, ve kterých se nám 
představila zvířata a my je museli poznat.  
 Potom jsme šli ven. Podívali jsme se do stájí, do 
ohrady, kde byli koně, a pokračovali jsme dál v cestě po 
farmě. Celou dobu jsme šli po zasněžené cestě, vypadalo to 
jako v pohádce. Všichni jsme byli ze sněhu nadšeni. Pak jsme 
došli ke kozám, slepicím, které byly v kurníku, a zašli jsme    
i za krávou Jitkou. Naší návštěvě se nevyhnuly ani Blaženka  
a Růženka, což byla prasátka. 
 Program se nám velmi líbil a byli jsme rádi, že nás 
nezastihla sněhová kalamita.  
                                 
                                           Lucie Zelená a Kateřina Mlezivová 
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8.  ROČNÍK 

Barokní Praha  
 
 Ve čtvrtek 11. listopadu se 
naše třída vypravila na koncert 
do kostela sv. Šimona a Judy. Výlet 
do centra města jsme využili 
k tematické vycházce s názvem 
Barokní Praha. Cestou po Starém 
Městě jsme si prohlíželi barokní 
budovy a zároveň jsme si trasu naší 
vycházky zakreslovali do mapky. Došli 
jsme až na Karlův most, kde jsme si 
prohlédli barokní sochy. Poté jsme     
v kostele Šimona a Judy vyslechli 
koncert Václava Hudečka Kouzla       
a čáry houslí. 
 

Mikulášská nadílka 
 
Na pondělí 6. prosince jsme se opravdu těšili. 
Zorganizovali jsme totiž pro své spolužáky 
mikulášskou nadílku. Navštívili jsme všechny 
třídy prvního stupně. Některé děti se dokonce 
bály děsivých čertů, ale andělé je potěšili 
sladkostmi. Jako krásné čertice se zúčastnily 
Monika Haratyunyan, Adéla Karmazínová, Anna 
Jarešová a Anna Valentová. Za anděly se 
převlékly Lucie Hasenöhrlová, Denisa 
Suchanová a Jana Pavelková a Mikuláše sehrál 
Jakub Vencl. Myslím, že nejenom my jsme si 
užili spoustu legrace. 
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9. ROČNÍK 

Schola Pragensis 
 
V říjnu se uskutečnil již 15. ročník výstavy 
Schola Pragensis, které se zúčastnilo více než 150 
pražských středních škol, středních odborných 
učilišť, vyšších odborných a uměleckých škol. 
Naše třída spolu s 8. A vyrazila do Kongresového 
centra Praha v pondělí 25. října. Naším cílem 
bylo zorientovat se na poli pražského středního 
školství, a v lepším případě si vybrat školu, 
kterou bychom v budoucnu chtěli navštěvovat. 
Na výstavě jsme měli rozchod, pohybovali jsme 
se většinou ve skupinkách, takže hledat vysněnou  
školu a zároveň se neztratit bylo dost náročné. 
                                                                      Ondřej Bureš 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

Dvě blondýnky jdou do lesa pro 
vánoční stromeček. Po dvou hodinách 
hledání se jedna zeptá té druhé: 
„Tak co?“ 
„Ále, nikde nic.“ 
„Víš co? Tak vezmeme nějaký bez 
ozdob.“ 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: 
„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.” 
Za chvíli přijde Pepíček a povídá:  
„A svíčky taky?” 

Na Vánoce se při slavnostní večeři 
zeptá Pepíček maminky:  
„Máš v krku kost?” 
„Ne.” 
„Tak na čem ti teda drží hlava?” 

Malý Filípek volá na maminku:  
„Mamí, mamí, stromeček hoří.“ 
Maminka říká Filípkovi: 
„Filípku, říká se svítí, a ne hoří.“ 
A za chvíli volá Filípek zase:  
„Mamí, mamí, záclona už také svítí...“ 

Selhání letového dispečera 
 Stromeček k nakousnutí 

Across 
3. dívat se 
4. velikost, míra 
6. hladový 
7. představa 
8. jídlo 
12. oddělení 
15. celek, celý 
16. slyšet 
17. křeslo 
20. více 
 

Down 
1. ustaraný, utrápený 
2. podobný 
3. osamělý, opuštěný 
5. dokonce, právě 
9. jíst 
10. řeč, mluva 
11. nosit, mít na sobě 
13. vázanka 
14. košile 
18. vařit 
19. když, jestliže 
 

Anglická křížovka (přelož): 
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                                                                                  DRBÁRNA 

Harry Potter a Relikvie smrti  
 
O půlnoci ze 17. na 18. listopadu měl 
v Čechách premiéru poslední díl 
potterovské série Harry Potter a Relikvie 
smrti. Světová premiéra se konala           
o týden dříve v Londýně. 
 Závěrečný díl je rozdělen do dvou 
celovečerních filmů a my se můžeme 
těšit na poslední bitvu Harryho 
s Voldemortem. Premiéra druhé části je 
naplánována na červenec příštího roku. 

28 

Svatba 
 
Populární americká zpěvačka Katy Perry a britský 
herec Russell Brand se vzali. Už to sice není žádná 
novinka, ale tady se dozvíte pár základních faktů: 
- Russell požádal Katy o ruku loni v Indii. 
- Svatba se konala také v Indii, a tak měla Katy na 
sobě typické indické šaty a na rukou i na nohou 
tetování henou. 
- Svatební průvod tvořilo 21 velbloudů, slonů a koní 
a tradiční indičtí tanečníci a hudebníci. 
- Paparazzi si o fotkách ze svatby mohli nechat 
jenom zdát, informace měl jen časopis The London 
Magazine. 
- Do svatebního areálu se snažilo „vecpat“ kolem 80 
reportérů, včetně 15 britských fotografů, kteří 
bojovali o místo co nejblíže vstupu. 
- Russell měl na sobě čistě bílý oblek. Jen škoda, že 
nepřijel na bílém koni☺ 
 



 

PŘIŠLO PO UZÁVĚRCE 

Srdíčkové dny 
 
 Po celý prosinec probíhá na naší škole už tradiční 
charitativní akce „Srdíčkové dny“. Tuto dobročinnou 
sbírku organizuje sdružení Život dětem. Výtěžek 
prosincové akce bude věnován na nákup přístrojové      
a zdravotnické techniky pro dětská oddělení nemocnic 
v Čechách a na Moravě. Pokud máte zájem, u paní učitelky 
Nekolové jsou stále ke koupi magnetky s roztomilými 
zvířátky, zápisníčky a srdíčka. Ceny se pohybují mezi     
25 a 35 Kč. 
 Zároveň můžete zakoupením samolepek podpořit      
i činnost občanského sdružení CPK – CHRPA, které se 
zabývá výcvikem koní pro ústavy a léčebny po celé České 
republice 
 Neváhejte a podpořte dobrou věc! 
 

casopis.krimda@seznam.cz 
 


