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Milí čtenáři, 

další školní rok je před námi a s ním už devátý ročník časopisu Křimda. Redakční rada se od loňska 

nezměnila, takže naše jména budete vídat pod články ještě jeden rok. Letošní první číslo se věnuje 

oslavám stého výročí vzniku naší republiky, zavzpomínáme na zájezd do Anglie a podíváme se, co je na 

Křimické nového. A co vás ještě čeká? S naší Drbárnou zůstanete v obraze, a pokud nemáte žádné 

nápady co dělat, podívejte se na tipy v rubrice Co, kdy, kde, jak.  

          Blíží se Vánoce, svátky pohody a klidu. S celou redakcí doufáme, že si tyto svátky užijete, 

budete jíst spoustu cukroví, strávíte je se svými blízkými a dostanete pod stromeček to, co si 

přejete. My se budeme těšit na další číslo. 
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INTERVIEW 
 

Jak dlouho učíte na naší škole? 

Na této škole učím druhým rokem, momentálně 

ve 4. A. 

Líbí se vám tady? 

Ano, líbí se mi tu moc. 

Co vás baví na práci učitelky? 

Na tomto povolání mne baví zejména práce         

s dětmi. Vždy jsem chtěla pracovat s dětským 

kolektivem. Baví mne pozorovat, jak děti rostou. 

Nemyslím tím fyzicky, ale to, jak individuálně 

rozvíjejí nabyté zkušenosti a vědomosti   

Jaké bylo v dětství vaše vysněné povolání? 

Možná to bude znít divně, ale učitelkou jsem 

chtěla být už jako malá. Pamatuji se, jak mi 

mamka pořád kupovala sešity, já jsme je 

donekonečna nadepisovala, opravovala... Doteď 

se tomu občas zasmějeme. Ještě teď má mamka 

někde schované moje třídní knihy. 

Na jaký okamžik ze své kariéry ráda 

vzpomínáte? 

Takových okamžiků je určitě více. Ale 

největší radost mám, když se ke mně hlásí děti, 

které jsem měla ve školce, a vzpomínají, jak tam 

chodily rády. To je pro mne největší odměna.  

V kterém předmětu jste ve škole nejvíce 

vynikala a který patřil mezi vaše neoblíbené? 

Ve škole jsem měla moc ráda dějepis a zeměpis. 

Nepřítelem pro mě byla matematika i fyzika. To 

byl často opravdu boj. 

Měla jste někdy chuť nechat profese 

učitelky? 

Zanechat učitelství mě ještě nenapadlo. Tak 

snad mi to ještě nějaký ten rok vydrží.  

Povolání učitelky je psychicky náročné, 

odkud čerpáte energii? 

Energii mi dodávají samotné děti a hlavně 

rodina, která je mi vždy tou největší oporou. 

Co se vám líbí a nelíbí na dnešních dětech? 

Na dnešních dětech se mi líbí jejich zvídavost,     

a jak by řekl sportovní komentátor, „jejich tah 

na bránu“. Nelíbí se mi narůstající agresivita, 

která se bohužel objevuje už v tak nízkém věku. 

To je hodně smutné. 

Máte nějaké místo, kam se ráda vracíte?  

Mým oblíbeným místem jsou jižní Čechy, 

konkrétně Písecko, kde máme chalupu. Tam se 

setkávám a trávím čas s rodinou. Tam je to pro 

mne opravdu relax. 
 

 

Co děláte ráda ve volném čase? 

Svůj volný čas trávím ráda v přírodě, takže 

procházky, kolo. Vždy jeden den víkendu 

trávím fanděním hokejbalu, kde můj syn Vojta 

hájí branku HBC Hostivař. 

Jakou knížku máte nejraději a proč? 

Knížek mám ráda spoustu, hlavně detektivně 

zaměřených, abych mohla „vyšetřovat“. Ale 

poslední dobou čtu hodně Patrika Hartla a to 

jsou takové běžné příběhy ze života dnešní 

doby. 

Máte z něčeho strach? 

Strach mám určitě. O své nejbližší, o zdraví,       

a pak taky z lidské hlouposti. Té je dnes                     

kolem nás víc, než je zdrávo. 

Kdybyste vyhrála 10 milionů, jak byste 

s nimi naložila? 

10 milionů... jééééé, to by byla pohádka             

a hezké starosti. No určitě bych myslela na své 

tři děti a věřím, že bychom je společně pěkně 

roztočili. 

S jakou osobou z historie nebo ze současnosti 

byste se ráda setkala a proč? 

Osob, se kterými bych se ráda setkala, by bylo 

asi více. Napadli mě hlavně mí blízcí, kteří tu 

už mezi námi nejsou... Ale abych to ukončila        

s humorem, tak bych se ráda setkala s největším 

Čechem Járou Cimrmanem, protože mě vždy 

fascinovala, fascinuje a inspiruje jeho genialita. 

 
 

             Lucie Pondělíčková, Adéla Svobodová 
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Na naše otázky odpovídala paní učitelka Irena Soukupová 



 

NOVINKY OD NÁS 

Anglie 2018 
 Po čtyřech letech vyrazila naše škola opět do Anglie. Tentokrát jsme se nezaměřili pouze na 

Londýn a jeho blízké okolí, ale naší základnou bylo přístavní město Portsmouth, kde jsme byli 

ubytováni. 

 Po příjezdu do Greenwiche (východní část Londýna) v časných ranních hodinách jsme se lodí po 

Temži dopravili do centra a prohlédli si nejvýznamnější památky této části města: Trafalgarské náměstí, 

Buckinghamský palác, park svatého Jakuba, parlament (Westminster), Westminsterké opatství a den 

jsme ukončili vyhlídkovou jízdou na London Eye. Večer na nás ve městě Portsmouth čekalo vřelé přijetí 

v rodinách a zasloužený odpočinek. 

 Další den jsme strávili prohlídkou Královského námořnického muzea a prohlédli si expozici 

historických lodí: vlajkovou loď admirála Nelsona „Victory“, nejslavnější bitevní loď královny Viktorie 

„Warrior“ a muzeum ponorek.  

 

 Čtvrtý den našeho výletu jsme se trajektem vydali na ostrov Wight, kde se nachází Osborne 

House, oblíbené rekreační sídlo královny Viktorie a prince Alberta. Zde jsme byli okouzleni půvabnými 

interiéry a krásným parkem s výhledem na moře. Další architektonickou, ale naprosto odlišnou 

památkou byl hrad Carisbrooke Castle z 11. století, kde nás zaujala procházka po vnějších hradbách 

s výhledy do krásné anglické krajiny. 

Neplánovanou akcí byla cesta k moři s výhledem na přírodní vápencový útvar The Needles. Zpestřením 

byla jízda lanovkou dolů na pláž, na které jsme za příjemného slunného počasí vychutnávali pohled na 

moře a romantické útesy. 

 Pátý den jsme věnovali opět Londýnu, kde jsme si doprohlédli zbývající nejvýznamnější 

památky: katedrálu sv. Pavla, Milenium Bridge, Tower, Tower Bridge a na závěr jsme vyjeli na nejvyšší 

budovu v EU The Shard (Střep, 309,6 m vysoký). 

 Vrátili jsme se domů plni krásných dojmů umocněných nádherným počasím a dobrou náladou. 

                        Ing. Hana Tomší a Mgr. Jana Rusňáková 
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NOVINKY OD NÁS 

Dopravně bezpečnostní den 
 Začátek září je spojen s Dny Prahy 15. V rámci nich se pravidelně koná v areálu 

některé ze základních škol Dopravně bezpečnostní den. V letošním roce se stala hostitelem 

Základní škola Nad Přehradou. Akci pořádá Úřad městské části Praha 15 ve spolupráci 

s Policí ČR, Městskou policí hl. města Prahy, Záchrannou službou hl. města Prahy, účastní se 

i Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy a zástupci Armády ČR. 

 Děti si mohly prohlédnout a vyzkoušet vojenskou techniku, ověřit si svoje znalosti, 

zasoutěžit si i zasportovat. Viděli zásah policejního psa, policejní koně nebo nově práci 

ornitologů. Na stanovišti Armády ČR si mohli ověřit, zda jsou schopni poskytnout první 

pomoc. Tato akce děti baví a každoročně jim zpříjemňuje vstup do nového školního roku. 

                                                                Mgr. Simona Procházková 

 
 

 

5 



 

                                                            NOVINKY OD NÁS 

Pražský pramen 
 Gymnázium Botičská opět připravilo pro žáky 7. až 9. tříd přírodovědnou soutěž Pražský 

pramen. Žáci odpovídali na otázky z přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu a všeobecného 

přehledu na společné téma Domácnost. 

 Ze všech účastníků školního kola se na prvních místech se umístili tito soutěžící: Lucie 

Pondělíčková (9. B) a Míša Hertlová (9. B), Aleks Šešlija (9. A), Adam Baran (9. A) a Terezie 

Koudelková (9. B). 

 Lucka a Míša patří mezi nejlepších 158 žáků ze 48 zúčastněných škol v Praze a postupují 

do domácího kola. Samostatně zpracují zadané úlohy, a zabojují tak o postup do celopražského 

finále, které se koná 25. až 27. listopadu. Finalisty čekají pokusy, přednášky, exkurze a boj          

o zajímavé ceny. Držíme palce! 

                                                                                       Mgr. Kamila Merxbauerová 

 

Přírodovědný klokan 
I v letošním roce k nám z olomoucké 

Univerzity Palackého opět „doskákal“ se 

svým zadáním Přírodovědný klokan. 

Zájemci z 8. a 9. ročníku tak měli možnost 

otestovat své znalosti z  fyziky, zeměpisu, 

matematiky, chemie, přírodopisu                

a všeobecného přehledu ve školním kole, 

které je zároveň i celorepublikovým kolem 

– stejný test je zadán plošně ve všech 

školách.   

Naši žáci se svou úrovní obsazují 

tradičně zlatý střed. Největší znalosti letos 

prokázali Julie Sobková (8. B), Terezie 

Koudelková (9. B) a Anička Vápeníková      

(9. B). 

                   Mgr. Kamila Merxbauerová 

Mladý chemik 
 Každým rokem se naše škola účastní soutěže 

pro žáky 9. ročníků „Hledáme nejlepšího mladého 

chemika“. Ve školním kole žáci letos řešili úlohy, ve 

kterých mohli využít a hlavně zúročit znalosti 

získané v hodinách chemie v 8. ročníku. Úlohy, 

kterých bylo celkem osmnáct, byly zadány formou 

doplňovaček, křížovek a samozřejmě nemohly 

chybět ani chemické výpočty. 

 V tomto školním roce nebyl o účast z řad 

žáků takový zájem jako v minulých ročnících 

soutěže. Dvě žákyně z 9. B - Michaela Hertlová a 

Terezie Koudelková postoupily do 2. kola, které se 

bude konat 13. prosince v budově Masarykovy 

střední školy chemické Křemencova ulice. 

 Na závěr nezbývá než popřát děvčatům 

mnoho úspěchů. 

                           PaedDr. Zuzana Šimková 
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NOVINKY OD NÁS 

Projekty v německém jazyce 
 Hned na začátku školního roku žáci 7. až 9. ročníku pracovali na svých projektech v německém 

jazyce. Sedmé třídy velmi zdařile zpracovaly téma Mein Lifestyle, žáci osmých tříd vypracovali svůj 

projekt pod názvem Meine Hobbys. Deváťáci, kteří se s německým jazykem na naší škole setkávají již 

čtvrtým rokem, využili svých dosavadních jazykových dovedností, a dokázali již na vysoké úrovni 

zpracovat téma Meine Traumferien, kde kromě znalostí z oblasti gramatiky, zapojili i svoji kvalitní slovní 

zásobu. Všechny projekty jsou vystaveny v jazykové učebně naší školy a ochutnávku zdařilých prací moc 

rádi představujeme v našem školním časopisu.  

                                                                                         Mgr. Jana Ludwig  
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NOVINKY OD NÁS 

Přednáška o finanční gramotnosti 
 Deváté třídy se zúčastnily dvouhodinové přednášky o finanční gramotnosti. Vedl ji pan Martin 

Macura, jednatel společnosti Macura Consulting, a jeho kolega. Společně pořádají řadu vzdělávacích 

akcí určených jak pro jejich klienty, tak i pro veřejnost. Především se věnují tématům jako je účetnictví, 

daňová problematika, mzdy, transakce, dotace a finance. 

 Nás seznámili s tím, jak to chodí v bankách, jak je to s půjčkami, a poradili nám v jakých 

situacích si půjčovat a kdy to není vhodné. Také jsme se dozvěděli, co můžeme dělat s platební kartou, 

kterou už někteří z nás vlastní, na co si dávat pozor, když zadáváme svoje přihlašovací údaje do 

internetového bankovnictví, a mnoho dalšího. 

 Z této přednášky jsme si odnesli opravdu spoustu nových a nezbytných informací důležitých pro 

naše zacházení s penězi a také dobrých rad do života. 

Lucie Pondělíčková a Terezie Koudelková 

 

Beseda s ředitelem gymnázia 

 V rámci volby povolání jsme na naši školu pozvali ředitele soukromého Gymnázia 

EDUCAnet Praha Mgr. Jakuba Poura. Pan ředitel představil svoji školu, ale zároveň žáky informoval                    

o přijímacím řízení a o tom, jak to chodí na střední škole. Žáky také upozornil, že se uvažuje               

o minimální hranici, které budou muset dosáhnout, aby úspěšně složili přijímací zkoušku 

z matematiky. Vyprávěl, jak je na jejich škole důležitá příprava na maturitní zkoušku, a zdůraznil, že 

pro budoucnost a další směřování je podstatné hlavně studium jazyků a počítačová gramotnost.  

                                                                                         Ing. Dagmar Stehlíková 
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NOVINKY OD NÁS 

Městská policie ve škole 
 Městská policie – Útvar prevence na naši školu chodí takřka se železnou pravidelností, a to vždy na 

začátku října.  V 5. až 9. ročníku probíhají besedy, které jsou zaměřeny na prevenci. 

 I letos 5. třídy absolvovaly besedu na téma Drogy I. Ta byla zaměřena na tzv. legální drogy – tabák, 

alkohol, léky. Jde o to, aby děti již v tomto věku měly schopnost posoudit nebezpečnost omamných                       
a psychotropních látek pro člověka i pro společnost.  

 V 6. ročníku se řešila Šikana a násilí v dětských kolektivech. Snahou policistů je, aby si žáci osvojili 

základní dovednosti a znalosti, např. vytvoření hodnotového žebříčku, uvědomění si práva na osobní důstojnost, 
schopnost rozeznat projevy šikany, možnost řešení pro oběť i pro kolektiv, schopnost vcítit se do pocitů druhých 

a mnoho dalšího. 

 V 7. třídách probíhala beseda s názvem Kriminalita dětí I. Snaha policistů je jasná. Jde o to, aby děti 
pochopily základní principy pravidel chování ve společnosti. Důraz je kladen na nejfrekventovanější trestnou 

činnost mládeže – krádeže, loupeže, poškozování cizí věci, porušování autorských práv atd. 

 V 8. třídách se řeší Drogy II. – drogy a zákon. Dětem je podrobně osvětlena návaznost drogové 

kriminality na další druhy kriminality. Velký prostor je věnován trestně právní odpovědnosti mladistvých ve 
vztahu k zneužívání omamných látek a případnému postihu.  

 9. ročníky měly na programu téma Základy právního jednání. Beseda je velmi náročná, je jí věnováno 

nejvíce času. Hovoří se o právních normách a principech z oblasti trestního a přestupkového práva v kontextu 
běžného života a jeho hodnot (zdraví, majetek). Dalšími tématy jsou například občanský zákon, zákon o rodině 

nebo zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

 Už nyní se těšíme na příští školní rok, protože návštěvu policistů z Útvaru prevence považujeme už za 

přátelské setkání. 
                                                                                                        Mgr. Květa Nekolová  

 

Děti dětem 

 Fond ohrožených dětí Klokánek uspořádal prodejní výstavu dětských prací na téma Afrika – Zimbabwe. 

Svými obrázky přispěli i žáci naší školy z loňské 3. C, 5. B a 7. B. Výstava se konala v kavárně Art Coffee v ulici 
Na Příkopě.  

 Krásné obrázky si našly své kupce a celá akce se tedy může pyšnit úspěšným prodejem, kterým se získaly 

další finanční  prostředky na podporu náhradních domovů pro děti, jež neměly v životě takové štěstí, aby mohly 

prožít bezstarostné dětství ve své původní rodině.   
                                                                                                         Mgr. Petra Henderson 
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NOVINKY OD NÁS 

První místo vyhrál Karlův most, Petřínská rozhledna byla třetí 
 Žáci naší školy slaví úspěch ve výtvarně – literární soutěži Děti Praze, kterou vyhlásil Klub 

českých a slovenských spisovatelů.  První místo v kategorii 1. stupeň základních škol získala Karolina 

Beziazicinii z 6. A s obrázkem Karlův most, malovaným temperou. 

Třetí místo v kategorii 2. stupeň obsadili Jaroslav Veselý s Matějem Jumarem ze 7. B s obrázkem 

Petřínská rozhledna, na kterém pracovali společně. 

 Předávání cen se odehrálo v krásném prostřední Rezidence primátora hlavního města Prahy na 

Mariánském náměstí. Programem provázel předseda Klubu spisovatelů Lubomír Brožek. Ceny 

předávala náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Eva Kislingerová, architekt Vlado Milunič                       

a ambasadorka projektu herečka Lucie Maria Štouračová. Na závěr si všichni pochutnali na dobrotách 

při slavnostním rautu. 

 Z dětských prací bude vytvořena novoročenka Magistrátu hlavního města Prahy. 

                                                                                                         Mgr. Petra Henderson 
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NOVINKY OD NÁS 

Srdíčkové dny 
 Každý rok se několikrát účastníme 

charitativní akce Srdíčkové dny, kterou 

organizuje občanské sdružení Život dětem. 

Nejinak tomu je i letos.  

 Prodejem magnetek se zvířátky, 

přívěsků na klíče, propisovaček a dalších věcí 

přispíváme dětem se závažnými onemocněními, 

které jsou trvale odkázány na domácí péči 

svých rodičů. A kam konkrétně vybrané peníze 

putují? Na úhradu zdravotnického materiálu, 

speciální výživy nebo rehabilitačních pobytů, 

na pořízení rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek.  

 Náš letošní podzimní příspěvek činil 

2500 Kč. 

                    Mgr. Květa Nekolová  

 

Žákovský parlament k 100. výročí vzniku republiky 
 Akce pro celou školu? Pro naše parlamenťáky to není žádný problém. V rozsáhlé kampani jsme 

vyzývali žáky, aby přišli v pátek 26. října do školy v dobovém kostýmu nebo národních barvách. Všichni, 

kteří se stylově oblékli, tak od parlamentu získali trikoloru včetně popisu, jak ji správně nosit. 

Parlamenťáci takto rozdali žákům i zaměstnancům naší školy 500 vlastnoručně připravených trikolor.  

                                            Mgr. Adéla Koryntová 
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NOVINKY OD NÁS 

Výtvarné dílny 
 Naši školu pravidelně navštěvuje paní Hana Reitingerová a pro děti z 1. stupně připravuje 

zajímavé výtvarné a kreativní dílny. 1. listopadu se v 1. B konala jablíčková dílnička a 7. listopadu si 

děti ve školní družině začaly připravovat první vánoční dárky – krásné svíčky, které jistě udělají 

maminkám i babičkám velikou radost. 

                                                                                              Ilona Kotíková 

 

Dřevěné divadlo ve školní družině 

 Letitou tradici mají na naší škole divadelní představení Dřevěného divadla. Se svými loutkami 

k nám pravidelně přijíždí herec a zároveň i scénárista a režisér v jedné osobě Jan Hrubec. Na jeho 

představení se těší děti ze školní družiny, které jeho pohádky už znají, a ty nejmladší, které je vidí 

poprvé, bývají vždy nadšené. Poslední představení se uskutečnilo 6. listopadu, Jan Hrubec dětem zahrál 

pohádku Zvířátka a loupežníci. Pohádka byla veselá, nechyběly ani písničky a nadšený potlesk svědčil     

o tom, že děti se bavily. 

                                                                                           Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

Republika slaví a naše škola s ní 
 28. října republika oslavila sto let od svého vzniku. Naše škola se na oslavy připravovala 

s předstihem. Návrh, že můžeme přijít v dobovém oblečení nebo v barvě trikolory byl přijat.  

 Na druhém stupni děti v jednotlivých předmětech připravovaly materiály, které jsme použili při 

přípravě výstavy ke sto letům, jež byla instalována ve společenské místnosti. Byly to portréty známých 

osobností, básničky, osy s událostmi, státní vlajka a další. Některé materiály škole poskytla obecně 

prospěšná společnost Člověk v tísni (např. portréty vězněných z 50. let, dobové plakáty). 

 Součástí výstavy byla i projekce filmu o vzniku republiky a pro žáky byly připraveny krátké testíky. 

Kdo prošel výstavu s očima otevřenýma, neměl s jeho vyplněním problém. 

 A nyní k samotnému dni D, tedy k oslavám tohoto výjimečného výročí. V naší škole to byl pátek     

26. října. Učitelé i děti přišli do školy v dobovém oblečení nebo v barvě trikolory. 
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NOVINKY OD NÁS 

 Všem to velmi slušelo. Některým dětem pomáhaly s oblečením celé rodiny, maminky i babičky 

sháněly, přešívaly, vybarvovaly. Po projevu paní ředitelky zazpívali žáci 2. stupně do školního rozhlasu 

státní hymnu. Potom děti navštívily výstavu ve společenské místnosti a fotografovaly se. Žákovský 

parlament připravil pro každé dítě, které přišlo v dobovém oblečení nebo v červeno-modro-bílém, malý 

dárek. 

 I výuka byla tento den slavnostní. V některých hodinách si děti zatančily, povídaly si, poslouchaly 

Mou vlast od Bedřicha Smetany, besedovaly o letech minulých i současných. Slavnostní atmosféru na      

2. stupni překrásně doplnil Matvej Ilyasov z 6. B, který ve všech třídách zahrál na housle Humoresku od 

Antonína Dvořáka a ukázky z Vivaldiho Podzimu. 

 Tento den jsme si všichni opravdu užili a těšili jsme se na neděli, kdy oslavovala celá republika.               

                                                                                            Mgr. Květa Nekolová 

 

Jak jsme složili státní vlajku 
 Celá země nyní žije oslavami 100 let výročí vzniku republiky. I my jsme přispěli svým drobným dílem.       

V pátek 26. října 2018 přišly všechny děti z 1. A, 1. B a 1. C oblečeny do barvy trikolory. 1. A přišla v barvě 

červené, 1. B v barvě modré a 1. C byla celá bílá. A proč? Aby mohly sestavit vlajku naší země. A povedlo se. 
Tělocvična se změnila ve vlajkový stožár s vlajkou České republiky. Na hotové dílo se přišli podívat jejich spolužáci 

z dalších tříd a potlesk byl pro děti odměnou a pochvalou za jejich snahu. 

                                                                                                      Mgr. Lenka Zadražilová 
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NOVINKY OD NÁS 

Zlato v záři slunce 
 Ve čtvrtek 4. října se za krásného slunečného počasí konal první z mnoha turnajů sportovní ligy   

o Pohár starosty Prahy 15. Na programu byl jako již tradičně turnaj v malé kopané, který se uskutečnil na 

hřišti SK Hostivař. 

 Naši hoši z osmých a devátých tříd odjížděli na tento turnaj s velkým odhodláním a s touhou 

navázat na vítězství v minulém školním roce. Po první snadné výhře nás hned v druhém kole čekal 

soupeř nejtěžší, a sice ZŠ Hostivař. Ta disponovala velice kvalitním kádrem a zápas to byl nesmírně 

vyrovnaný. Sportovně musíme říci, že naše branka na 2:1 byla z kategorie šťastných, ale na to se historie 

ptát nebude. My jsme vyhráli a tím pádem se přiblížili k celkovému vítězství. Když jsme pak zvládli obě 

následující utkání, mohla propuknout radost z prvního a doufáme, že ne posledního vítězství tohoto 

školního roku. 

 Velké díky patří všem nominovaným hráčům za jejich příkladnou reprezentaci školy. 

Nominovaní: Richard Krysta, Tomáš Honc, Sebastián Froněk, Jan Jaroš, Adam Motl, Filip Podlipný, 

Pavel Candra, Denis Studeňak, Matyáš Braný, Jan Bartoška, Marek Drahoš a Filip Tuček. 

                                                                                             Mgr. Jan Salač          

 

Pohár starosty Prahy 15 v plném proudu 
 Sbíráme body dál! V úterý 13. listopadu proběhlo další 

kolo sportovního klání o Pohár starosty. Tentokrát si poměřily síly 

ve florbalu dívky druhého stupně. Do posledního zápasu nebylo 

jasné, kdo zvítězí. Dvě výhry, jedna remíza a jedna prohra nás 

vynesly na skvělé 2. místo a máme 4 body do celkového 

hodnocení. Dívky ukázaly, že florbal je nejen baví, ale umí ho        

i hrát.  

 Děkuji všem reprezentantkám ZŠ Křimická, jsou to: Anna 

Mikulová, Adéla Jarešová, Sabina Šupová, Karolína Štouralová, 

Marina Van Veen, Aneta Blažková, Julie Sobková, Adéla 

Štěpánská, Adéla Černá, Eva Moravcová a Kateřina Kubíčková. 

Turnaj jste zvládly skvěle!!!  

                                               Mgr. Zuzana Piherová 
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NOVINKY OD NÁS 

Klub mladých diváků 

 Novinkou letošního školního roku je Klub mladých 

diváků. Vstoupit do něj mohli žáci 7. až 9. tříd. V rámci 

klubu děti navštíví celkem čtyři představení v různých 

pražských divadlech. Našim cílem je, aby se mohly seznámit 

s různými žánry. První v pořadí bude představení The 

Loser(s) v Divadle Na Fidlovačce, které spojuje akrobacii, 

prvky nového cirkusu, mluvené slovo a současný tanec. 

Těšíme se 3. prosince na setkání v Divadle Na Fidlovačce       

a doufáme, že se představení bude dětem líbit. 

                         Mgr. Simona Procházková 

 

Noc ve školní družině 
 Z pátku na sobotu čekalo na děti z V. oddělení školní družiny dobrodružné přespání ve škole. Večer 

umí být škola strašidelným místem, všude je ticho a podezřelý klid a co teprve, když se ze svého tisíciletého 

spánku probudí mumie, kterou vzbudili dělníci pracující na výměně topení?! Není třeba se bát, jak mohli 

naši žáci zjistit. Mumie je celkem přátelská, a než zalezla do kotelny uložit se znovu ke spánku, zahrála si    

s námi pár her a ke konci si děti mohly vyzkoušet, jaké to je býti mumií a jak těžké je takovou mumii 

obvazovat.  

 Na závěr patří poděkování rodičům, kteří napekli buchty, nakrájeli čerstvé ovoce a zeleninu                

a postarali se nám tak o hodování ve „francouzském stylu“.  

                                                                                                                               David Fišer 

 

I mezi mantinely to umíme 
 Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se naši nejstarší reprezentanti zúčastnili turnaje ve florbalu a ani zde 

se svými výkony neztratili. Jejich hra nepostrádala dynamiku ani rychlost, a když se přidaly i branky, 

zrodilo se další vítězství v tomto školním roce. Jediné zaváhání jsme si vybrali s domácím družstvem, kde 

jsme za stavu 1:0 polevili a rázem to bylo 1:4. Obrovská touha po vítězství však znamenala rychlé 

zkorigování a nakonec i vyrovnání na konečných 4:4. To nám papírově, vzhledem k vysokému kladnému 

skóre, stačilo a my se opět mohli radovat. Chválit jednotlivce nebudu, jelikož výsledek je dílem všech 

hráčů. 

 Opět patří veliké díky za výbornou reprezentaci školy všem nominovaným hráčům: Sebastián 

Froněk, Jan Jaroš, Filip Podlipný, Pavel Candra, Marek Drahoš, Filip Tuček, Adam Jeřábek, Antonín 

Votava, Adam Korbel, Adam Bednář a Matěj Bednář. 

                                                                                           Mgr. Jan Salač  
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Keramický kroužek 1. třída středa 14.00-15.00 Z. Šimková 

Keramický kroužek 2. - 5. třída čtvrtek 14.00-15.30 Z. Šimková 

Zábavná matematika 2. -  4. tř. pokr.  úterý 14.00-15.00 K. Nováčková 

Zábavná matematika 1. - 4. tř. zač. úterý 15.00-16.00 K. Nováčková 

Zábavná matematika 1. - 4. tř. zač. čtvrtek 14.00-15.00 K. Nováčková 

Literární kroužek 1. stupeň středa 14.00 -15.00 E. Vikukelová 

Kroužek Příprava na 

mezinárodní jazykové 

zkoušky CAMBRIDGE 

ENGLISH 

3. třída  úterý 14.15-15.45 P. Henderson 

Kroužek logopedie 1. třída čtvrtek 14.00-14.30 H. Ježková 

Hudební kroužek 2. - 4. třída úterý 13.30-14.30 J. Hýková 

Dramatický kroužek       

v AJ 
2. - 6. třída úterý 14.00-15.00 J. Rusňáková, H. Tomší 

Dramatický kroužek       

v AJ 
2. - 6. třída čtvrtek 14.00-15.00 J. Rusňáková, H. Tomší 

Kroužek miniházené 2. - 3. třída úterý 14.00-15.30 J. Salač 

Kroužek miniházené 4. - 5. třída čtvrtek  14.00-15.30 J. Salač 

Příprava na přijímací 9. třída čtvrtek 07.00-07.55   

zkoušky z ČJ 9. třída středa 14.00-15.00 S. Procházková 

Příprava na přijímací 

zkoušky z M 
9. třída 

úterý  

čtvrtek 
14.00-15.00 K. Merxbauerová 

Kroužek FJ 5. třída zač. úterý 14.00-15.00 J. Sýkorová 

Kroužek FJ 2. stupeň pokr. středa 14.00-15.00 J. Sýkorová 

NOVINKY OD NÁS 

Kroužky ve školním roce 2018/2019 

Kroužky vedené učiteli školy 
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Hra na flétnu mírně pokročilí pondělí 13.30-14.30 K. Zezulová  

Hra na flétnu začátečníci úterý 13.30-14.30 K. Zezulová  

Hra na flétnu pokročilí úterý 14.30-15.30 K. Zezulová  

Šachový kroužek 1. stupeň čtvrtek 14.45-15.30 K. Chmel  

Badminton od 3. třídy úterý 15.00-16.00 R. Bzonek 

Věda nás baví 1. stupeň pondělí 13.30-14.30 K. Brázdilová 

Keramický kroužek 1. a 2. stupeň pátek 13.00-14.30 J. Kasíková 

Keramický kroužek 1. třída úterý 13.00-14.00 M. Štočková 

Keramický kroužek 2. - 5. třída  úterý 14.00-15.30 M. Štočková 

Klub komunikace - AJ 2. třída pondělí 13.30-15.00 M. Vaňhal 

Klub komunikace - AJ 2. třída pondělí 15.00-16.30 M. Vaňhal 

Ohňostroj barev 1. stupeň středa 13.30-15.00 E. Antošová 

Ohňostroj barev 1. stupeň středa 15.00-16.30 E. Antošová 

Ohňostroj barev 1. stupeň čtvrtek 14.30-16.00 E. Antošová 

Florbal 1. - 3. třída pondělí 15.00-15.55 V. Bartoš 

Florbal 4. - 7. třída pondělí 16.05-17.00 V. Bartoš 

Florbal 1. - 3. třída středa 15.00-15.55 V. Bartoš 

Florbal 4. - 7. třída středa 16.05-17.00 V. Bartoš 

Taneční kroužek       

Hýbeme dětmi 
1. stupeň pondělí 15.00-16.00 

M. Hrstka,  

A. Zhigulina 

Oddíl judo zač./pokroč. pondělí 16.00-19.00 M. Rašín 

Oddíl judo zač./pokroč. čtvrtek 13.45-16.45 M. Rašín 

Kroužek Inline 

bruslení 
1. stupeň úterý 14.00-15.00 M. Ton 

Kurz tenisu 1. stupeň úterý 15.30-16.30 V. Smelko 

Jóga pro děti 1. stupeň středa 14.00-15.00 V. Andrlíková 

Taneční skupina     

Sandra 96 
6 - 12 let čtvrtek 17.30-18.30 P. Mandová 

NOVINKY OD NÁS 

Další kroužky 
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TALENT 
 

V tomto čísle jsme si povídali s Bárou Švadlenkovou ze 4. A. Bára závodně plave, a přestože je jí teprve 

devět let, začíná už sbírat první úspěchy. Šikovná není jen ve sportu, ale také krásně zpívá. 

 

Jak ses k plavání dostala? 

Plavání jsem měla moc ráda už odmalička. Maminka mi proto navrhla, abych chodila na kroužek 

plavání. Já jsem to chtěla zkusit, začalo mě to hodně bavit a zůstala jsem u toho dodnes. 

Jak dlouho už se tedy plavání věnuješ? 

Plávání se věnuji přibližně dva roky. 

Kolikrát týdně a jak dlouhé máš tréninky? 

Tréninky mám třikrát týdně. V pondělí a ve středu mám hodinu a v pátek je trénink delší, trvá 

hodinu a půl. 

Kde probíhají tvé tréninky? 

Trénuji v plaveckém bazénu Jedenáctka na Chodově. Chodím tam do sportovního klubu Aqua Sport 

Club. 

Jak takový trénink plavání probíhá? 

Naši trenéři nám zadají úkol, třeba uplavat 100 metrů kraula, pak se můžeme vyplavat a zadají nám 

další úkol. 
 

Jak často jezdíš na soutěže? 

Na soutěže jezdím dvakrát do měsíce. 

A tvoje největší úspěchy? 

Asi největšího úspěchu jsem dosáhla na Krajském přeboru mladšího žactva, který se konal letos 

20. října v plaveckém bazénu SK Motorlet v Radlicích. Soutěžila jsem ve štafetě 4x50m – volný 

způsob, kde jsme plavaly dvě holky a dva kluci. Pak jsem se ještě zúčastnila smíšené štafety – 

polohový závod, 4x50m. V obou disciplínách jsem získala zlaté medaile.  

Jaká místa jsi díky plavání navštívila? 

Zatím jsem s plaváním jezdila jen po Čechách, ale před Vánocemi se chystáme na závody do 

Německa. 

Jakou techniku máš nejraději? 

Baví mě všechny techniky, ale nejraději mám asi kraul. 

Chceš se plavání věnovat i nadále? 

Určitě ano a chtěla bych se v plavání jen zlepšovat. 

Máš ještě jiné koníčky? 

Ano, chodím na hodiny zpěvu, každé úterý a ve čtvrtek do dětského pěveckého sboru Rolnička 

Praha. 

Máš nějaké úspěch i se sborem? 

Ano, zpívali jsme například v Rudolfinu a nedávno jsme natáčeli reklamu na internetový obchod  

Mall.cz. 

                                                                                  Anna Vápeníková a Adéla Čechová 
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1. ROČNÍK 

Hudební hostina pro 1. A a 1. B 
Kolik zvuků, tolik chutí, 

hudba uši mlsat nutí. 

Dechy, smyčce, tympány 
pro největší gurmány! 

 Šíma a Lupi jsou dva skřítci, kteří se propašují 

v maskách sluhů na zámeckou hostinu. Zde hraje pod 

taktovkou dirigenta pana Klánského Pražská komorní 
filharmonie. Děti poslouchaly se zájmem všechny skladby, 

ochutnávaly všechny zvuky – však na to dostaly krásnou 

dřevěnou lžičku. Ve škole pak správně vyluštily i kvíz.  
                                        Mgr. Lenka Švimberská 

 

Oslava stých narozenin naší republiky 
 Pátek 26. října byl na naší škole slavnostním dnem. Celá škola slavila 100 let 

od založení republiky. Děti v 1. B tento den uspořádaly naší zemičce opravdu 

velkolepou oslavu. Povídali jsme si o historii, prezidentech, státních symbolech, o tom, 

odkud se vzal lvíček na našem státním znaku, kdo složil naši státní hymnu, plnili jsme 

úkoly a pracovní listy zaměřené na naše státní výročí. Nechyběl ani narozeninový dort 

a velká hostina. Celý den jsme ukončili slavnostním předáváním Slabikáře za 

přítomnosti vedení školy a zástupců MČ Prahy 15. Všichni společně jsme si oslavu 

náležitě užili. 

                                                                Ilona Kotíková a děti z 1. B 

 

První Rolnička v prvních třídách 
 Určitě víte, co je rolnička - malý hudební nástroj. Co je Rolnička s velkým R, to vědí všechny děti z prvních 

tříd od 9. října 2018. Do školy přijel pan Virgler, šéfdirigent hudebního souboru ROLNIČKA a představil nám 

hudební nástroje - klavír, basu, housle a píšťalku. Celým koncertem nás provázela basa, která se vypravila do světa a 
vyprávěla nám, co na cestách zažila.   

 Už se těšíme na předvánoční setkání, na kterém si zazpíváme koledy a vánoční písničky.  

                                                                                                       Mgr. Lenka Zadražilová 
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2. ROČNÍK 
 

Návštěva ZOO 
 V pondělí 22. října byla 2. B a 2. C na výletě v pražské zoologické zahradě. Děti se dozvěděly od 

pana průvodce jméno zakladatele zahrady, pana profesora Jiřího Jandy, kde se nacházel první výběh, zvaný 

vlčinec. Potom jsme se prošli Africkým domem, Údolím slonů a Pavilonem hrochů. Výlet se nám velmi 

vydařil. Nejvíc o tom vypovídají zážitky dětí. 

Terezka: „V ZOO jsem se dozvěděla, že jediný případ, kdy vlk napadl člověka, byla Červená Karkulka.“ 

Luky: „V zoologické zahradě jsme se dozvěděli, že tam umřel hroch Slávek.“  

Bára: „V ZOO se mi nejvíc líbilo vyprávění o slonech a o pánovi, co založil ZOO.“ 

Verča: „První zvíře v ZOO byl vlk. První výběh v ZOO je pandy červené.“   

Matyáš: „V ZOO jsem se dozvěděl, že kluk se od holčičí žirafy liší tmavší barvou.“ 

Honza: „V ZOO jsme viděli červenou pandu. Byla moc moc hezká. Taky jsme viděli hrocha, byl hezký.     

A ještě jsme viděli žirafu. Cesta byla dlouhá hodinu, což mě štvalo.“ 

                                                       Mgr. Ilona Karafiátová a žáci druhých tříd 

 

Podzim v druhých třídách 
 23. září podle kalendáře začal podzim. I když počasí venku tomu moc neodpovídá, my víme, že 

podzim má své kouzlo, a proto se snažíme vyvolat si ho v našich představách alespoň svými výrobky.  

                                                              Žáci 2. A, Mgr. Jana Tůmová a Pavla Kostorková 
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3. ROČNÍK 

Výlet do ZOO 
 Brzy po podzimních prázdninách jsme se vydali do ZOO na výukový program Primáti. Tam na nás 

čekal průvodce Honza, který nás provázel po areálu ZOO. Zajímavě nám vyprávěl o životě opic                

a poloopic. Dozvěděli jsme se například, proč bychom neměli mít doma malou opičku. Nejdelší čas jsme 

strávili pozorováním goril. Počasí nám přálo a výlet se nám vydařil.        

                                                                                                                       Žáci 3. A a 3. C 

 

Vyšehrad 
 Výročí vzniku republiky jsme 

oslavili dne 25. října na Vyšehradě. 

Seznámili jsme se s jeho historií a prohlédli 

si tamější památky: rotundu sv. Martina, 

sochy postav z českých pověstí a kostel sv. 

Petra a Pavla. Na Slavíně jsme uctili 

památku významných osobností, například 

Boženy Němcové, Mikoláše Alše a Jana 

Nerudy. I přes chladné počasí se výlet 

vydařil.                  

                           Žáci 3. A a 3. C 

 

Divadlo U Hasičů 
 V pátek 26. října jsme pokračovali 

v projektu 100 let republiky. Tentokrát jsme se 

vydali do Divadla U Hasičů na představení 

Čtyřlístek v pohádce. Jeho hrdiny zná již několik 

generací dětí. Příběh byl veselý. A díky povedeným 

kostýmům nám čtyři kamarádi ze Čtyřlístku ožili 

před očima. Moc se nám to líbilo. 

                               Žáci 3. A a 3. C 
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4. ROČNÍK 

Výlet na Říp 
 11. října si třídy 4. A a 4. C společně vyjely na výlet. Tentokrát nás stopy časů minulých 

dovedly až na horu Říp. Po zdolání strmého stoupání jsme se po krátkém odpočinku a dobré svačině 

vypravili za prvním poznáním. Navštívili jsme rotundu sv. Jiří. Díky velmi poutavé a zajímavé přednášce 

pana průvodce jsme se dozvěděli spoustu nových informací.   

 Nezapomněli jsme se stavit ani u stánku s upomínkovými předměty a u občerstvení jsme si 

vyprávěli o časech z dob příchodu praotce Čecha. Cestou zpět k autobusu jsme nevynechali ani dvě 

vyhlídky. Díky krásnému slunečnému počasí jsme mohli dohlédnout opravdu daleko a souhlasit, že je to 

skutečně země zaslíbená.  

 Už nyní se těšíme, kam nás příští hledání stop časů minulých zavede.  

                                                                                     Irena Soukupová 

Vrstevnické učení 
 Je fajn mít starší spolužáky i jako 

kamarády. Výtvarná výchova v 1. B a 4. B 

byla plná barev, radosti a spolupráce. 

Prvňáci pozvali své starší kamarády ze 4. B 

a společně vytvořili podzimní obrázky 

prstovou technikou s použitím temper. 

Hodinu si všichni pořádně užili. 

                             Ilona Kotíková 
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5. ROČNÍK 

„Strašáci“ v Redutě  
V pondělí 15. října jsme si zpestřili výuku 

návštěvou Divadla Minaret a zhlédli jsme představení           

s názvem Strašidla.  

Zásluhou této činoherní inscenace se nám naskytla 

mimořádná příležitost k setkání s českými lidovými 

strašidly. Hlavním hrdinou již zmíněné komedie o rodině 

duchů bylo nezkušené strašidlo Emánek, před kterým stál 

nelehký úkol. Muselo se naučit strašit, aby pomohlo 

napravit ten náš poněkud pokřivený lidský svět. Byli jsme 

vtaženi do pohádkového příběhu, v němž hráli, zpívali         

a strašili nejen bubáci, ale i další nadpřirozené bytosti jako 

bludička, rarášek či jezinka.  

 
 

Po představení a následném nezbytném posilnění v nedaleké restauraci KFC jsme se vydali na 

procházku historickým centrem. Pokochali jsme se pohledem na původní budovu Národního divadla i na 

Novou scénu, pokračovali jsme dále přes Kampu, kolem proslulé Werichovy vily až na Malostranské 

náměstí, odkud jsme se již značně unaveni vydali na zpáteční cestu do školy.  

Výlet do centra Prahy se nám vydařil, velmi jsme si ho užili, v neposlední řadě také proto, že nám 

přálo počasí a že nás příjemně hřály sluneční paprsky doznívajícího babího léta.   

                                                                                              Mgr. Petra Nedvědová a žáci 5. C a 5. B   

 

Noc ve škole 
 Ze středy 7. listopadu na čtvrtek 8. listopadu jsme přespávali ve škole. V šest hodin jsme se sešli před 

školou, každý měl s sebou spací pytel, karimatku, jídlo pro sebe i k pohoštění druhých. 
 Prvním úkolem po příchodu do třídy bylo přichystat velký hodovací stůl, ke kterému jsme se všichni vešli. 

Pak jsme večeřeli a posílali jsme si kolem stolu jídlo, které bylo k nabídnutí ostatním. Po večeři jsme řešili 

matematické úlohy s panem učitelem Davidem Fišerem. Pak jsme hráli různé pohybové hry – například 
rozmotávání uzlu. 

 Když jsme se vrátili do třídy, začali jsme hrát deskové hry a mezitím šel jeden náš spolužák připravit 

bojovku. Každý z nás si mohl vybrat úroveň strašidelnosti. Před začátkem bojovky jsme zhasli i ve třídě a povídali 

jsme si, co budeme za deset let dělat a čeho chceme dosáhnout. Postupně jsme vyráželi na trasu bojovky (potmě jen 
s baterkou). Při čekání ve třídě jsme si zpívali a hráli hru na asociace. 

 Když skončila bojovka, ohodnotili jsme ji a dali jsme si ještě druhou večeři. Potom jsme se začali chystat na 

spaní. Před spaním jsme si ještě četli z knihy Jaroslava Foglara Chata v Jezerní kotlině. Bylo to moc fajn. 
                                                                                                                                         Žáci 5. A 

    

 Výtvarná výchova v 5. B 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Pepíček ve škole zlobil a paní učitelka mu  

napsala poznámku:  

„Váš syn dnes ve škole moc zlobil.“  

Tatínek jí odpověděl:  

„Váš žák nesnědl k večeři maso.“ 

V hodině zpěvu vyvolala paní učitelka  

Pepíčka, aby vyjmenoval bicí nástroje.  

Pepíček odpoví: 

„Tak to je rákoska, vařečka a řemen.“ 

Najdi 5 rozdílů: 

Kdo jsou to středoškoláci?   

Školáci, kteří chodí do školy pouze ve 

středu. 

Najdi cestu bludištěm: 

„Pepíčku, jaké vlasy má tvůj otec?“ 

„On má jenom hlavu!“ 
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6. ROČNÍK 

Adaptační kurz 6. tříd   
 Ve dnech 22. - 24. října proběhl adaptační kurz 6. tříd. Lektoři z Agentury Wenku si pro děti 

připravili pestrý program. Aktivity byly zaměřeny na bližší seznámení jednotlivců i celé skupiny, 

uvolnění napětí a zlepšení spolupráce. Aktivity probíhaly ve třídě i na školním hřišti formou různých 

pohybových a problémových her s důrazem na řešení problémů ve skupině a odhalení 

charakteristických vlastností spolužáků. Žáci si také vyzkoušeli pohyb na nízkých lanových překážkách 

a kurz byl ukončen společnou kresbou.  

 Adaptační kurz se mi velice líbil. Nejdříve jsem nevěděla, co od toho mám čekat, ale celý 

program, co si pro nás instruktoři Mája a Vašek připravili, byl super. Chtěla bych mít adapťák na 

začátku každého školního roku.  

       Kamila Vítová, 6. B  
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7. ROČNÍK 

Amélie ve světě komiksu 
 Žáci 7. A a 7. B se zúčastnili interaktivní besedy Amélie ve světě komiksu, která 

proběhla v naší škole. Nahlédli při ní „pod pokličku“ komiksu. Seznámili se s historií českého 

dětského komiksu a objevili široké možnosti jeho využití. Dozvěděli se, jak vznikají skici      

a návrhy, seznámili se s výtvarnou stránkou komiksové řeči a stylizace a v neposlední řadě 

se přiučili, jak komiksovou Amélii nakreslit. Došlo i na oblíbenou hru s komiksovými 

bublinami. 

 Na závěr sklidil velký potlesk Kuba ze 7. A, převlečený za Amélii. Beseda se vydařila 

a sedmáci si doplnili vědomosti, které využijí jak v hodinách výtvarné výchovy, tak               

i  v hodinách literatury. 

                                                                               Mgr. Petra Henderson 
 

 

Děti a rozumný životní styl 
 V pátek 2. listopadu ve škole proběhla beseda Děti a rozumný životní styl, kterou pro 

nás připravil Magistrát hl. města Prahy. Byla určena pro žáky 7. tříd. 

 Dozvěděli jsme se spoustu věcí o tom, jak se máme správně stravovat a pít, abychom 

byli zdraví. V našem věku je velmi důležité rozhodnout se, jak o své zdraví budeme pečovat, 

jelikož to ovlivní zbytek našeho života. Zjistili jsme, co je pro naše tělo dobré a co ne. Ve 

stravování jsou rozdíly podle toho, jestli sportujeme. Energii bychom měli doplňovat 

mléčnými výrobky, ovocem a zeleninou, nikoliv energetickými nápoji. Stejně tak bychom       

v našem věku neměli používat proteinové výrobky. Je doporučené mít denně pět až šest 

porcí jídla, snídani, oběd, večeři a dvě svačiny. Důležité je jíst i pít, nejen abychom měli 

energii, ale i proto, abychom byli ve škole soustředění a měli dobré známky.  

 Přednáška trvala dvě hodiny, byla zajímavá a moc se nám líbila.  

                                                                       Klára Vojtová a Nela Ficová, 7. A 
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8. ROČNÍK 

 

„Chováte se jako zvířata!“ 
Tak tuhle větu posloucháme ve škole poměrně často, když příliš křičíme, šťoucháme do sebe nebo 

se s odpadky netrefíme do koše. V etologických programech nám pracovníci pražské zoo ukázali, že na 

tom není nic zvláštního, jako zvířata se totiž chováme všichni. 

8. A se seznámila s adaptací různých šelem k lovu i k prostředí. Prošli jsme výběhy pandy, ledních 

medvědů, vyder, psů pralesních, ocelotů, psů hřivnatých a vlků. Kdo chtěl, mohl si zblízka prohlédnout 

lebku ledního medvěda nebo zabořit prsty do kožešiny vydry či psa hřivnatého. 

Třídě 8. B lektor ukázal způsob života a rozličné chování lachtanů, tučňáků, želv, goril                    

a kočkovitých šelem. Živé šelmy jsme si pohladit nemohli, ale kožešiny ano. 

Výlet do zoo je vždy příjemným zpestřením výuky přírodopisu. 

                                                                            Mgr. Kamila Merxbauerová 

 

Beseda o první republice 

 Ve středu 7. listopadu proběhla na naší škole 

v rámci oslav 100. výročí republiky přednáška 

spojená s besedou. Navštívil nás totiž první 

místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu 

ing. Emil Kulfánek. Přednášky s názvem Cesta 

k mnichovské dohodě se zúčastnili žáci 8. tříd. Pan 

Kulfánek je seznámil s vybranými událostmi první 

republiky a velkou pozornost věnovat také objasnění 

pojmu Sudety.  

                                        Bc. Marie Adamcová 
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9. ROČNÍK 

Exkurze na SPŠ  
V pondělí 22. října 2018 se deváté třídy vydaly na exkurzi na Střední průmyslovou školu Presslova 

na Smíchově. V devátých třídách už je důležité si říct, co chci v životě dělat, a tato exkurze nám umožnila 

zjistit, jestli nás tento obor láká nebo ne.  

Na programu jsme měli 3D modelování a nanotechnologie. Nanotechnologie je věda o malých 

věcech a studenti nám tuto vědu přiblížili pomocí prezentace, kterou si připravili. Vyzkoušeli jsme si, že 

naimpregnovat se dá skoro všechno. Třeba i písek, který jsme vhodili do vody, a když jsme ho vytáhli, byl 

úplně suchý. Po této přednášce jsme si šli prohlédnout školu. Prováděl nás student a dozvěděli jsme se, že 

tam mají playstation a hry, což zaujalo nejen kluky. Na 3D modelování jsme se těšili, ale bohužel jsme si 

ho mohli vyzkoušet pouze na počítači, protože 3D tiskárna byla zapůjčena na jinou akci. 

Exkurzi jsme si užili a budeme se těšit na další podobné akce. 

                                                                                               Michaela Hertlová 
 

Výlet do ZOO Praha 
 Jako každý rok se naše třídy vydaly do pražské zoo. Letos jsme si téma mohli vybrat sami. 9. A si 

odhlasovala program o vodních živočiších a 9. B o ohrožených druzích zvířat. Komentovaná prohlídka 

začínala v 11 hodin, takže nejprve jsme měli rozchod. Někteří ho využili k prohlídce dalších částí zahrady, 

jiní k občerstvení.   

 Průvodkyně nás nejprve seznámila s tím, do kterých projektů na záchranu ohrožených zvířat je 

pražská zoo zapojena, a pak už jsme vyrazili za zvířaty. Měli jsme možnost vidět roztomilé opičky, 

chápany, kteří jsou zajímaví tím, že mají chápavý ocas, dokážou se za něj pověsit a výborně s ním ručkují, 

takže jejich ocas funguje jako pátá končetina. Dokonce jsme měli štěstí a viděli jsme jejich krmení. Pak 

jsme navštívili například gibbony, velemloky, gorily nebo gaviály. Všechna zvířata měla „dobrou náladu“, 

takže se nám krásně předváděla. Jen na tapíry byla zima, a tak zůstali „doma“. Návštěva zoologické zahrady 

nás vždycky potěší a rozšíří naše přírodopisné znalosti. 

                                                                                                       Michaela Hertlová 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Křestní jména o lidech vypovídají spoustu věcí. Víš, které jméno má jaký význam? 
 

1) Petr znamená 

a) rychlý 

b) pevný jako skála 

c) dobrodruh  

2) Pavel je 

a) domýšlivý 

b) malý, skromný 

c) pravdomluvný  

3) Ondřej je podle jména 

a) mužný, statný, odvážný 

b) milý 

c) velkorysý    

4) Martin rovná se 

a) líný  

b) mocný 

c) bojovník 

5) Jakub se překládá jako 

a) bohabojný 

b) silný 

c) držící se za patu 

 

6) Anna je  

a) šlechtického původu 

b) milá, líbezná 

c) odvážná 

7) Kristýna znamená 

a) milující 

b) pokřtěná, křesťanka 

c) chudá 

8) Kateřina má být dle svého jména 

a) čistá, mravná 

b) slavná 

c) bohatá 

9) Lucie je 

a) světlá, zářící 

b) lehká 

c) přívětivá 

10) Zuzana znamená 

a) lilie, lotos 

b) křehká 

c) mírumilovná  

 

Řešení: 1) b, 2) b, 3) a, 4) c, 5) c, 6) b, 7) b, 8) a, 9) a, 10) a 

Jede Slovák s vozem, za sebou má sud. 

Zastaví ho policajt:  

„Pane, co máte v tom sudu?“ 

„Banánovu šťavu“ 

„Můžu ochutnat?“  

„Prečo nie?“ 

Policajt se napije: 

„Fuj, to chutná jako koňská moč!!!“ 

Pán se obrátí na koně: „Hyjé, Banáne!“ 

Dva policisti jdou po ulici.  

První povídá: „Hele, padesátikoruna!  

A papírová, to už se jen tak nevidí!“ 

„Ale ta je falešná,“ řekl druhý policista. 

Tak první policista bankovku roztrhá  

a jdou dál. 

Po chvíli se první policista ptá: „A jak jsi 

poznal, že je falešná?“ 

„Padesátikoruna nemá tři nuly!“ 

(Řešení najdeš na této straně dole.) 
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CO? KDY? KDE? JAK? 
 

Fantastická zvířata:  

Grindelwaldovy zločiny 
 Film Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny je 

již druhý z pěti nových dobrodružství z kouzelnického světa   

J. K. Rowlingové. Premiéru měl 15. listopadu.  

 Na konci prvního filmu Fantastická zvířata a kde je 

najít zajal americký kouzelnický kongres (KOKUSA) za 

pomoci hlavního hrdiny Mloka Scamandera mocného 

černokněžníka  Grindelwalda. Ovšem Grindelwald utekl        

z vězení a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina 

vůbec nic nevěděla o jeho skutečných plánech - připravit 

vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými 

bytostmi. Tyto plány se snaží překazit mladý Albus Brumbál 

s pomocí Mloka Scamandera. Celý děj se tentokrát nebude 

odehrávat    v New Yorku, ale v Paříži.  

 Hlavní roli Mloka hraje opět Eddie Radmayne. Také 

se můžeme těšit na novou zápornou postavu, tedy 

Grindelwalda, kterého si zahraje Johnny Depp, a naopak 

kladnou postavu mladého Albuse Brumbála ztvární Jude Law.  

                                                     Terezie Koudelková 

 

Twenty One Pilots v Praze 
 Na tento koncert skvělé dvojčlenné skupiny Tylera Josepha           

a Joshna Duna se můžete těšit už 16. února v O2 aréně, v rámci světového 

turné The Bandito Tour. Začátek koncertu je ve 20 hodin. Kapela už má 

na svém kontě čtyři alba a letos v říjnu vydala páté, na které byly opravdu 

hodně dobré ohlasy.  

 Mezi jejich nejlepší písničky patří například Heathens, Jumpsuit, 

Levitate nebo My Blood. Těchto pět alb vám skupina představí na svém 

koncertě a myslím, že to bude skutečně skvělý zážitek. Určitě dorazte! 

                                                                   Tereza Tiptová 

 

Vánoční trhy ve Vídni 
 Od poloviny listopadu se hlavní město 

Rakouska Vídeň mění v kouzelné vánoční 

městečko. Na Vídeňském vánočním trhu na 

náměstí Rathausplatz, který probíhá od 16. 11. 

do 26. 12., jistě zaujme návštěvníky metr 

vysoký oblouk se svíčkami. Tradiční vánoční 

trhy mají okolo sto padesáti prodejních stánků, 

které nabízejí jak vánoční dárky, ozdoby na 

vánoční stromečky, umělecké řemeslné 

výrobky, tak i dobroty, sladkosti a nápoje pro 

zahřátí. Návštěvníci, kteří mají rádi zimní 

sporty, si také mohou zabruslit na kluzišti         

o velikosti 3 000 m². Děti mají možnost se 

zúčastnit vánočních dílen, kde si vyrobí 

speciální dárečky pro rodiče a prarodiče.   

                                       Terezie Koudelková 
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ZAMĚŘENO NA...                                         PRVNÍ REPUBLIKU 

Co se jedlo… 
 Česká kuchyně za první republiky je označována za jednu z nejlepších v té době. V restauracích se 

podávaly nejrůznější pochoutky a delikatesy, na kterých si pochutnávali hlavně významní lidé 

Československé republiky. V hospodách se spíše podávaly pochutiny k pivu, tzv. příchoutky, jako třeba 

smažený kapr, buřty nebo bramborové placky. Z takových hospod pochází například utopenec (buřt s cibulí 

v octovém nálevu). V domácnostech se vařila levná a jednoduchá jídla jako jsou šunkofleky nebo nudle 

s mákem. 

 Tomáš Garrigue Masaryk byl, co se jídla týká, velmi skromný. Jeho nejoblíbenějším pokrmem byly 

obyčejné bramborové borůvkové knedlíky, které mu jako malému vařila jeho babička. Jídlo měl rád 

jednoduché a vkusně upravené. Nerad večeřel těžká jídla, místo nich si raději dal něco sladkého jako třeba 

bílou kávu s kouskem sladké domácí buchty. 

                                                                                                        Anna Vápeníková 

 

 

Co se nosilo… 

 Říká se, že 20. léta jsou věkem svobody. Po první světové válce skončilo utrpení a nejistota, 

monarchie vystřídaly moderní demokraticky uspořádané národní státy. Poválečná dvacátá léta přinesla 

uvolnění i do ženského šatníku. Sukně se zdvihly ke kolenům, vlasy se zkrátily, přibyl make-up. Šaty byly 

pošité třásněmi, flitry nebo krajkami.  Kolem krku se nosily dlouhé šňůry umělých perel a na rukou exotické 

náramky. Poprvé do módy přicházejí štíhlé ženy s chlapeckými postavami. Ženy se svým oblékáním začaly 

více podobat mužům – nosily kalhoty, vesty nebo kravaty. 

 Pánská móda se nezměnila tolik jako dámská. Více než na zdobení oděvu byl kladen důraz na kvalitu 

materiálu a přesnost střihu. Muž měl hodně typů obleků určené pro danou příležitost. V šatníku nesměly 

chybět klobouky, rukavice, kravaty, vestičky. 

 Vlastně jste se podle dvacátých let mohli obléknout v pátek 26. října nebo jste tak mohli vidět mnoho 

našich učitelů a žáků.           

                                                                                                           Lucie Pondělíčková 

 

 1. Která národnost měla druhé největší  

    zastoupení v ČSR? 

2. 28. 10. 1918 byla vyhlášena  

    československá …………. 

3. Československá republika byl stát  

    Čechů a …………. 

4. Československou republiku tvořily  

    čtyři země: Čechy, Podkarpatská Rus,  

    z části Slezsko a ………. 

5. Československá ……….. 

6. Martinská deklarace byla stvrzena  

    ……… 

7. Prvním předsedou vlády se stal Karel  

    ……..  32 



 

DRBÁRNA 

Titanic znovu vypluje 
 Společnost Blue Star Line ohlásila 

definitivní datum, kdy přesná kopie 

původního Titanicu vypluje na moře. Bude to 

v roce 2022.   Australského obchodníka Cliva 

Palmera vyjde loď na 11,3 miliard Kč. Stavba 

původního Titanicu v roce 1912 stála           

3,2 miliard Kč. Kopie Titanicu bude mít 

stejné rozměry a popluje stejnou rychlostí 

jako kdysi. Vyplouvat bude z Dubaje do 

anglického Southamptonu a zamíří do New 

Yorku. Chtěli byste plout? Já snad ani ne. 

                          Marie Chytrová  

 

Popálená Týnuš Třešničková 
 Týnuš Třešničková je známá youtuberka a módní specialistka. Její Instagram má přes 400 tisíc 

followerů. Spousta lidí má na ni hejty kvůli její kráse, úpravám a plastikám a třeba i kvůli umělým 

řasám, které byly údajně ze srsti norka. Ale to, co se stalo jí a jejímu příteli na dovolené v Istanbulu, jí 

nepřeje snad nikdo. Týnuš odjela do Istanbulu oslavit své 23. narozeniny. Vše podle fotek z Instagramu 

vypadalo na pěknou dovolenou. Bohužel, ve čtvrtek 27. září večer se stala ve vyhlášené restauraci 

Nusret, kde dělá své ohnivé show slavný kuchař Nusret Gökçe, nehoda. Něco se při show pokazilo a 

oheň vyprskl na lidi, kteří stáli nejblíž. Mezi nimi byla i Týnuš a její přítel. V tu chvíli začalo opravdové 

drama. Lidé se snažili navzájem se uhasit. Pomáhali i ostatní, kteří nebyli ohněm zasaženi. Hned potom 

přijela sanitka a odvezla všechny do nemocnice. Týnuš má popáleniny 2. stupně na 35 procentech těla, 

hlavně na obličeji, a má popálený hrudník a ruce. Dopadla hůř než její přítel, ten má 15 procent 

popálenin, ale také v obličeji a na rukou.  

 V nemocnici, kam byli po nehodě přijati, se o ně postarali, ale hned druhý den je převezli na 

soukromou kliniku, kde se dostali do péče nejlepších lékařů. Týnuš na sociální sítě dala vědět, že jsou      

v dobrých rukou. Jinak kromě několika zpráv na insastories se neozývá, komunikuje jen se svojí rodinou. 

Přítel Týnuš Viktor Hajíček byl po několika dnech propuštěn, ale Týnuš stále zůstává v turecké 

nemocnici. Doufá však, že Vánoce už stráví doma. 

                                                                                                            Adéla Čechová 

 

Meghan Markle je těhotná 
O tom, že by mohla být vévodkyně Meghan Markle těhotná, se už spekulovalo od svatby. Celý 

svět se na těhotenství Meghan těšil, ale nikdo nečekal, že přijde tak brzy. Tuto radostnou novinu 

oznámili světu 15. října 2018 po příletu do australského Sydney, kam se princ Harry s manželkou vydali 

na první oficiální zahraniční návštěvu. Vévodkyně se prý cítí velmi dobře a těhotenské bříško jí opravdu 

sluší. Další královský potomek by se měl narodit na jaře 2019.  

                                                                                                                Marika Malá 
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l) 

ú 

ZŠ Křimická a Klub rodičů 

 Vás srdečně zvou na 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
 

v úterý 11. prosince 2018 
 

V 16 hodin bude zahájena 

VÁNOČNÍ TRŽNICE, 

kde si můžete zakoupit krásné výrobky. 
 

V 17 hodin se sejdeme při  

ZPÍVÁNÍ KOLED  

v atriu školy. 



 

KOMIKS 

Připravily: Denisa Dubová a Adéla Svobodová 
 


