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Milí čtenáři,
vítáme vás v novém školním roce a u letošního prvního vydání školního časopisu Křimda.
Máme novou redakční radu, takže časopis zase trochu změní svou podobu. Objeví se nové
rubriky, jednou z nich bude vlastně staronová rubrika Drbárna, ve které se bude řešit
například móda, životy slavných osobností apod. V rubrice Zaměřeno na… se budeme zabývat
různými zajímavými tématy. Po dlouhých letech jsme se rozloučili s rubrikou Replay, protože
se domníváme, že změna je život. Doufáme, že se vám články od naší redakční rady budou
líbit stejně jako v předešlých letech.
Vaše redakční rada
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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní ředitelka Mgr. Ivana Heboussová
1. Bylo povolání učitelky vždy vaše vysněné?
Když jsem se rozhodovala, čím budu, váhala jsem mezi
učitelskou profesí a tím, stát se dětskou lékařkou. Hodně
mě zřejmě ovlivnila moje učitelka v 1. třídě, měla jsem
školu ráda. Svoje „pedagogické metody“ jsem nejdříve
zkoušela na plyšácích a panenkách. Vzpomínám si, že
nejlepším žákem bylo prasátko Chrochtík. Později, už na
gymnáziu, jsem začala svoje představy konkretizovat
a ke studiu jsem si nakonec vybrala speciální pedagogiku
na Karlově univerzitě. A to byl ale opravdu pouze první
krok k tomu, abych se stala učitelkou.
2. Co vás v této práci naplňuje?
Když cítím, že je vše v pořádku, funkční, když děti
řeknou, že se jim hodina líbila, když vidím, že jsem děti
něco naučila, když se s dětmi zcela spontánně
zasmějeme a další souhrn takových drobných, malých
radostí.
3. Líbí se vám na naší škole?
Mně se na „Křimické“ líbí čím dál víc. Doufám, že teď
nikoho nepřechválím, ale opravdu jsou zde skvělé děti
a dobří učitelé. A proto se zde cítím dobře.
4. Na naší škole jste již udělala nějaké změny, jaké
další ještě plánujete?
Ano, když se ohlédnu za uplynulým obdobím, je
pravdou, že se již podařilo některé změny uskutečnit.
Jiné alespoň započít. Raději se dívám dopředu,
přemýšlím, co udělat ještě lépe. Nositeli změn jsou ale
všichni zaměstnanci školy. Nejvíce změn je samozřejmě
vidět v oblasti vybavenosti školy. S tímto úzce souvisí
zkvalitňování školního vzdělávacího programu, školního
informačního systému, systému hodnocení kvality školy
apod.
5. Co se vám líbí a naopak nelíbí na dnešních dětech?
Dnešní děti po nás, učitelích, často požadují daleko
důvěrnější vztah, než jsme měli my jako děti. Ale taková
je doba. Děti nás chtějí vnímat spíš jako partnery než
jako odtažité autority. Učitel dnes nemůže „pouze“ učit,
ale dost často řeší se svými žáky i různé jejich stesky
a problémy. A to je v pořádku, bezprostřednost
a upřímnost dětí se mi líbí. Nejvíce se mi nelíbí
vulgarita, a to v jakékoliv podobě.
6. Jak si myslíte, že by šla na školách zlepšit kázeň
žáků?
Konečně jednoduchá otázka. Jsem zastánkyní metody
„laskavá důslednost“. S milým úsměvem a v klidu si stát
pevně za svými zásadami, důsledně vyžadovat plnění
povinností, jasně rozlišovat postavení a role žáka
a učitele. Další metoda, která je velmi účinná a přitom
zcela prostá, je vlastní příklad. Naši žáci nás bedlivě
sledují…
7. Co si myslíte, že by šlo ve školství celkově zlepšit?
Na tuhle otázku se opravdu nedá stručně odpovědět.
Obecně asi platí, že škola má poskytovat kvalitní
vzdělání v kvalitních podmínkách, prostřednictvím
kvalitních a dobře placených učitelů.
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8. Na Dopravně bezpečnostním dnu Prahy 15 jsme
vás mohli vidět se psem, který měl vestu pro
vodicí psy, máte k nim nějaký vztah?
Na Dnech Prahy 15 byl se mnou pes Caleb. Tento pes
patří Středisku pro výcvik vodicích psů, ale u mě
doma je na trvalé návštěvě. Caleb prošel všemi
obtížnými testy výborně a byl nakonec určen k chovu.
Nedávno se stal otcem sedmi štěňátek. Doufám, že
budou úspěšná a že budou umět pomáhat nevidomým.
9. Co ráda děláte ve volném čase?
Kromě procházek přírodou mám ráda posilování na
power plate a všechny podoby wellness. V klidu si
ráda přečtu hezkou knihu a také ráda zpívám se svou
dcerou v amatérském pěveckém sboru. Při tom všem
si dokážu opravdu odpočinout.
10. Máte nějaké místo, kam se ráda vracíte?
Jezdím ráda na chalupu, která je nedaleko Slapské
přehrady. Mám ráda oblast Brd. Krajina a lidé, kteří
tam žijí, jsou pro mě inspirující. Stále objevuji nová
místa a stará místa mě svou neměnností uklidňují.
11. S jakou osobností z historie nebo současnosti
byste se chtěla setkat a proč?
Takových osobností je celá řada. Bylo by zajímavé
setkat se s někým z minulosti, protože podmínky, ve
kterých historicky významné osobnosti žily, se tak liší
od našeho života. Ráda bych se potkala třeba
s královnou Eliškou Rejčkou, která byla nejen krásná,
ale přes nelehké dětství nakonec prožila plnohodnotný
život. Pozoruhodné by jistě bylo setkání s Boženou
Němcovou, protože bych chtěla zjistit, jaká byla.
A rozhodně zajímavé by bylo, kdyby se tyto historické
osobnosti podívaly do naší doby.
Lucie Pondělíčková, Adéla Svobodová

NOVINKY OD NÁS

Dopravně bezpečnostní den Prahy 15
V rámci Dnů Prahy 15 se 8. září se v areálu naší školy konal Dopravně bezpečnostní den. Sešli
se u nás nejen žáci z okolních základních a mateřských škol, ale třeba i maminky s malými dětmi. Svou
činnost zde prezentovali zástupci Městské policie HLMP, Policie ČR, Záchranné služby nebo Armády
ČR. Své stanoviště zde měl například i Útulek pro opuštěná zvířata nebo Sbor dobrovolných hasičů
Horní Měcholupy.
Mohli jsme vidět zásah policejních psů, odvahu policejních koní, prohlédnout si vůz záchranné
služby, hasičský nebo policejní vůz. Zástupci jednotlivých složek si připravili soutěže o drobné ceny,
malé děti si užily skákací hrad, vyzkoušeli jsme si běh s vojenským padákem, o což měly zájem hlavně
starší děti, nebo záchranu člověka. Pracovníci z útulku s sebou přivezli drobná zvířata a paní ředitelka
předvedla poslušnost psa ze Střediska výcviku vodicích psů. Počasí se vydařilo, děti se bavily i poučily,
co víc si přát. Na závěr ještě poděkování všem, kteří pro nás tuto akci připravili.
Lucie Pondělíčková
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Kroužky vedené učiteli školy – školní rok 2017/2018:
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keramický kroužek
keramický kroužek

1. tř.
2. - 5. tř.

14.00-15.00
14.00-15.30

Z. Šimková
Z. Šimková

14.00-14.30

H. Ježková

14.30-15.00

H. Ježková

1. – 3. tř.

středa
čtvrtek
úterý,
čtvrtek
úterý,
čtvrtek
středa

kroužek logopedie

1. tř.

kroužek logopedie

2. tř.

hudební kroužek
dramatický
kroužek v Aj
dramatický
kroužek v Aj

13.15-14.15

J. Hýková

2. - 7. tř.

úterý

14.00-15.00

J. Rusňáková, H. Tomší

2. - 7. tř.

čtvrtek

14.00-15.00

J. Rusňáková, H. Tomší

kroužek miniházené 2. - 3. tř.

úterý

14.00-15.30

D. Fišer

kroužek miniházené 4. - 5. tř.
příprava
9. tř.
na přijímací
zkoušky z Čj

čtvrtek

14.00-15.30

D. Fišer

středa

14.00-15.00

S. Procházková

NOVINKY OD NÁS
Další kroužky - školní rok 2017/2018:
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
od 3. tř.
1. - 2. tř.
1. stupeň

pondělí
úterý
úterý
čtvrtek
pondělí
pondělí
pondělí

14.00-15.00
13.00-14.00
14.00-15.00
14.45-15.30
14.00-14.45
13.45-14.30
13.30-14.30

1. tř.

pátek

13.00-14.15 J. Kasíková

6. tř.

pátek

14.15-15.30 J. Kasíková

1. tř.

úterý

13.00-14.00 M. Štočková

2. - 5. tř.

úterý

14.00-16.00 M. Štočková

1. - 5. tř.
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň

úterý
středa
středa
čtvrtek

14.30-15.30
13.30-15.00
15.00-16.30
14.00-15.30

taneční kroužek
Hýbeme dětmi

1. stupeň

pondělí 15.00-16.00 A. Zhigulina

oddíl judo
oddíl judo
florbal
florbal
in-line bruslení
tenis

zač./pokroč.
zač./pokroč.
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň

pondělí
čtvrtek
pondělí
středa
úterý
úterý

hra na flétnu
hra na flétnu
hra na flétnu
šachový kroužek
badminton
badminton
věda nás baví
keramický
kroužek
keramický
kroužek
keramický
kroužek
keramický
kroužek
jóga
Ohňostroj barev
Ohňostroj barev
Ohňostroj barev

16.00-19.00
13.45-16.45
14.30-16.00
14.30-16.00
14.00-15.00
15.20-16.20

K. Zezulová
K. Zezulová
K. Zezulová
V. Kovář
N. Terzičková
R. Dvořáková
Š. Bicanová

D. Mikulášková
E. Antošová
E. Antošová
E. Antošová

M. Rašín
M. Rašín
FbK Olymp Praha
FbK Olymp Praha
M. Ton
A. M. Peroutková

Ohňostroj barev
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Nová redakční rada
V letošním školním roce došlo k obměně redakční rady školního časopisu Křimda. Jejími členy se stali žáci
osmých tříd. Šéfredaktorkou a pravou rukou paní učitelky Simony Procházkové se stala Lucie Pondělíčková, její
zástupkyní Míša Hertlová.
Spodní řada zleva: Radek Vinařský, Anička Vápeníková, Adéla Čechová, Terezie Koudelková, Anička
Mikulová, Michal Kadečka
Horní řada zleva: Adéla Svobodová, Míša Hertlová, Adéla Kohoutová, Lucie Pondělíčková, Maruška Chytrová,
Denisa Dubová, Marika Malá, Tereza Tiptová

Hudebně vzdělávací program Studia Rolnička
V úterý 10. října 2017 se žáci 1. až 3. ročníků zúčastnili programu Studia Rolnička. Hudební pohádka se
tentokrát jmenovala „Podivné posvícení“. Pan Karel Virgler zábavnou formou dětem předvedl, jak vytvořit
kapelu, když nejsou lidé a nástroje, a zároveň je seznámil s tradicí posvícení. Během 45 minut jim ukázal, jak
správně zpívat (ve vhodném rozsahu i hlasitosti) a naučil je dvě pěkné písničky. Dětem se program moc líbil
a nakonec byly i pochváleny, jak jim to pěkně šlo. Těšíme se na další pokračování.
Mgr. Daniela Holičová
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Chystáme se na oslavu
Podzim se na Křimické nese ve znamení pečlivých příprav. V listopadu totiž uplyne
již 35 let od doby, kdy do lavic zasedli první školáci. A my se toto půlkulaté výročí
chystáme oslavit ve velkém. Takže děti malují, zpívají, tančí, hrají, učitelé organizují,
zdobí, probírají se archivem, aby vše bylo 9. listopadu připravené a my jsme mohli spolu
s rodiči, bývalými zaměstnanci a fanoušky školy oslavit toto výročí.
Držte tedy dětem palce, ať se jim jejich vystoupení podaří. Těšíme se na všechny
hosty, užijte si oslavu s námi.
Mgr. Simona Procházková
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Podzimní sběr papíru
V týdnu od 9. října se na naší škole uskutečnil podzimní sběr papíru. Nejaktivnějšími sběrači se na
prvním stupni stali žáci 5. B, jejich průměr činil 29,5 kg na žáka. Na druhém stupni zvítězila třída 8. B
s průměrem 19,56 kg. Poděkování patří rodičům Martina Kopala z 8. B, kteří naši školu pravidelně zásobují
starým papírem, a proto se tato třída pravidelně umisťuje na předních příčkách.
Celkem se podařilo nashromáždit 5021,3 kg papíru, přičemž 1 tuna vytříděného papíru zachrání
17 vzrostlých stromů. Za léta pravidelných sběrových akcí se tak naší základní škole podařilo zachránit už malý
les. Pochvalu si zaslouží žáci 9. B, kteří se na organizaci sběrové akce podíleli.
Mgr. Simona Procházková
Třída

Průměr na žáka

Množství (v kg)

5. B
3. C
3. A
4. C
5. C
2. A
1. C
3. B
4. B
1. B
2. B
5. A
4. A
2. C
1. A

29,50
27,44
19,86
16,23
14,65
13,74
11,22
9,38
9,35
5,87
4,46
3,95
2,78
2,71
1,74

CELKEM (kg)

172,88

531
686
417,1
341
278,5
302,4
258,2
215,8
205,7
117,5
89,3
83
61,3
54,3
38,3
3679,4

8.
9.
7.
6.
8.
7.
6.
9.

B
B
A
B
A
B
A
A

CELKEM (kg)
ŠKOLA CELKEM
(kg)

19,56
19,28
8,02
4,58
3,59
3,10
1,49
1,42

61,04

430,5
385,6
200,5
100,9
82,7
74,4
40,3
27
1341,9

233,92

5021,3

Pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
13. místo
14. místo
15. místo

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

Policie ve škole
Policie se na naší škole objevuje vždy v říjnu s preventivním programem pro žáky 5. - 9. ročníků. Pro
jednotlivé třídy jsou připraveny programy „na míru“, které odpovídají věku dětí, a učí je, jak se chovat v určitých
situacích, které nejsou běžné.
Páté třídy absolvovaly program Drogy I., kde se hovořilo o problematice závislosti. Diskutovalo se
i o drogách jako alkohol, tabák nebo léky. Téma šikany bylo určeno pro šesté ročníky. Řešily se vztahy
v kolektivech dětí, dětem je vysvětleny pojmy je agresor, oběť, sebeúcta, osobní hrdost. V sedmých třídách jsou
besedy zaměřeny na téma Kriminalita dětí. Po absolvování besedy děti vědí, co je krádež, poškozování cizí věci,
porušování autorských práv. Bohužel i v tomto věku mají děti zkušenosti s majetkovou trestnou činností.
Program Drogy II. – závislost očima zákona objasnil žákům osmých ročníků, jaký vliv mají omamné
a psychotropní látky na člověka, na celou naši společnost. Velký důraz je kladen na pochopení vztahu právo –
droga. Devátý ročník absolvoval přednášku a besedu Základy právního vědomí I. (lidská práva, trestní právo,
přestupkové právo, společensky nežádoucí jevy). Žáci se zúčastnili nadstavbového programu pro absolventy
programu Právní vědomí.
I letos jsme byli pochváleni. Policistům se velmi líbí celkové klima školy a moc rádi k nám chodí.
Mgr. Květa Nekolová
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NOVINKY OD NÁS
Vyhodnocení preventivního působení skupiny Sociálně patologických jevů
Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy v ZŠ Křimická

Ve dnech 2. 10. a 3. 10. 2017 jsme ve Vaší škole opětovně provedli cílený preventivní
program zaměřený na prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.
Spolupráce v této oblasti je dlouhodobá a úspěšná. Významný podíl na kvalitě této
spolupráce má metodička prevence Mgr. Nekolová. Není až tak obvyklé, aby nás metodik
prevence při příchodu čekal přímo u vchodu do školy! Pozitivně hodnotíme příjemné školní
prostředí, pedagogy, kteří chápou a vnímají prevenci v našem podání jako vhodné doplnění
jejich snah a úsilí v této oblasti, slušné děti, které jsou vedeny k dodržování základních norem
slušného chování.
Před započetím preventivních aktivit v jednotlivých třídách dostávají lektoři prevence
kriminality od paní Mgr. Nekolové podrobné informace o jednotlivých třídách. Tyto informace
o úrovni žáků, zejména z pohledu jejich kázně, schopností a dovedností, pomáhají lektorům
k přizpůsobení cíleného preventivního působení potřebám jednotlivých dětských kolektivů.
Samotná práce v jednotlivých třídách byla příjemná, většina tříd absolvovala základní
programy primární prevence, žáci si většinou uvědomovali důležitost prevence kriminality. Bylo
zřejmé, že programy, které v rámci cílené prevence kriminality probíhaly v jednotlivých třídách,
nejsou pro děti neznámé.
Je evidentní, že škola klade důraz na prevenci návykových látek, šikany
i kriminality. Vyšší ročníky mají dokonce znalosti z oblasti základních právních norem. Ve
většině tříd žáci znali probírané učivo z občanské nauky, což také z hlediska našich zkušeností
na jiných školách nebývá obvyklé!
Vysoce pozitivně lektoři hodnotí práci v pátých třídách, kde děti pracovaly velmi dobře,
mají znalosti ze základních preventivních okruhů (dopravní výchova, bezpečné chování). Děti
jsou k sobě tolerantní, umějí naslouchat druhým, jsou kreativní.
Dále si velmi ceníme faktu, že na škole byla zabezpečena přítomnost vyučujícího na
přednáškách, dokonce v některých případech se podařilo zajistit účast třídního učitele, což
považujeme za ideální stav. Přítomnost učitele na naší preventivní aktivitě bereme jako
pozitivní signál – opravdový zájem školy o prováděnou prevenci kriminality.
Věříme, že námi podávaná forma cílené prevence na Vaší škole bude mít pozitivní vliv na
myšlení a jednání žáků.
Naše metodické programy, zejména jejich cíle byly, ve všech třídách splněny
a v některých třídách bylo možné pracovat i nad rámec těchto programů, a to v souladu
s dílčími potřebami jednotlivých kolektivů.
V Praze 6. 10. 2017

Jiří Pikan, lektor SPJ, Oddělení prevence MP hl. m. Prahy
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Školní kola přírodovědných soutěží mají své vítěze!
Pražský pramen
Víte, jak nazýváme nejmenší organismy tvořené pouze nukleovou kyselinou
a bílkovinným obalem? Co jsou stopové prvky? Co je palivem v jaderných elektrárnách? Které
částice se nachází v jádře atomu? Chodíte do sedmé, osmé nebo deváté třídy? ANO? Pak jste se
měli stát účastníky letošního kola Pražského pramene, které se nese v duchu mikrosvěta!
Ze všech účastníků školního kola se na prvním místě se umístili hned 4 soutěžící: Anička
Cieslarová (9. B), Sára Nygrýnová (9. A), Natálka Kubátová (7. A) a Vojta Göpfert (7. A).
Soutěže se letos zúčastnilo rekordních 3424 žáků z 57 škol v Praze. Naše vítězná čtyřka
postupuje do domácího kola. Samostatně zpracují zadané úlohy, a zabojují tak o postup do
celopražského finále. Konkurence je velká, musí se dostat do skupiny 30 nejlepších ze
141 postupujících. Držíme palce!

Přírodovědný klokan
Přírodovědný klokan je celorepubliková soutěž, která zjišťuje všeobecný přehled
v přírodovědných oborech, logické uvažování a povědomí o dění ve světě. Zúčastnit se mohou
žáci 8. a 9. ročníku v kategorii Kadet. A kdo si letos „doskočil“ pro nejvíce bodů? Sára
Nygrýnová z 9. A, Lucka Pondělíčková z 8. B, Valerie Semjonova z 9. A a Anička Cieslarová
z 9. B. Vítězům gratulujeme!
Kamila Merxbauerová
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Cizinec našinec
Naše škola se už podruhé účastní projektu Cizinec našinec, který se koná pod
záštitou Evropské unie. Zapojili se do něj žáci 6. tříd.
Projekt je zaměřen na aktuální téma budování vztahů mezi dětmi různých
národností na základě vzájemného respektu, úcty a sebeúcty. Žáci se mají seznámit
s tradicemi odlišných kultur a porovnávat a prodiskutovávat smysl těchto tradic.
Prvním dvouhodinovým workshopem, uskutečněným na začátku školního roku, nás
provázel lektor z Argentiny spolu s americkým asistentem. Děti pracovaly v týmech, kdy
společnými silami kreativně vytvářely velké barevné masky symbolizující tradiční ozdoby
jiné kultury. Děti moc pěkně spolupracovaly při plnění úkolu a nenuceně komunikovaly
s lektorem a asistentem v anglickém jazyce, kdy měly příležitost využít své jazykové
dovednosti z výuky angličtiny.
Kromě barevného ztvárnění masky měly za úkol natočit nápadité video
dokumentující jejich tvorbu. Všechny masky se moc povedly. Jedna hezčí než druhá. Děti
si workshop užily a už se těší na další!
Mgr. Petra Henderson
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Výlet do Mirakula
V úterý 26. září jsme s dětmi
z I. a VI. oddělení školní družiny
navštívili zábavní a naučný park
Mirakulum v Milovicích. Park je plný
dřevěných prolézaček a domečků.
Také jsme se tam naučili, jak dlouho
se které materiály rozkládají, kde
která zvířátka bydlí a co jedí.
Pomazlili jsme se se zvířátky
a chvilku se i báli při strašidelném
procházení podzemím. Klidně bychom
jeli znovu, protože jsme se nemohli
nabažit zábavy a vědomostí.
Děti z I. a IV. oddělení ŠD

Výlet do Benátek
V úterý 10. října jsme s družinou vyjeli na výlet do Benátek nad Jizerou. Muzeum
Benátky má v zámeckých prostorách vystavenu stálou expozici věnovanou významným
osobnostem města. Jedná se o pány z Dražic, hudební rod Bendů, slavného Bedřicha
Smetanu, astronoma Tychona Brahe, vynálezce Jaroslava Vancla a další.
Část expozice na zámku je věnována i místním archeologickým vykopávkám z období Keltů.
Děti si většinu exponátů vyzkoušely a zahrály si s nimi. Mohly zatočit Keplerovým
modelem sluneční soustavy, vyzkoušet si zbroj středověkých rytířů i vypálit z děla.
Zahrály si na archeology a v soutěži sestavovaly kostru prapředka. Všechny zaujaly modely
postavené ze stavebnice Merkur, kterou vynalezl Jaroslav Vancl, a dnes si s ní hraje celý
svět. Na závěr jsme s úctou nahlédli do síně Bedřicha Smetany.
Po prohlídce zámku jsme se prošli překrásným městem a na náměstí jsme navštívili
vyhlášenou cukrárnu. Výlet byl prima.
Magdalena Hepnerová a Marta Pospíšilová
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Boj o pohár začíná…
S novým školním rokem byl zahájen i další ročník sportovní ligy základních škol Putovní pohár
starosty MČ Praha 15.
První soutěžní disciplínou, ve které se mladí sportovci utkali, byla malá kopaná. 3. října se na hřišti
SK Hostivař sešli žáci 4. a 5. tříd. Naši školu reprezentovali Michal Dusil, Daniel Charvát, Dominik
Candra, Jan Dvořák, Martin Luňák, Jakub Lůžek, Rostislav Novák, Vojtěch Votava a Jan Golda.
Chlapcům se podařilo zvítězit ve všech zápasech a obsadili 1. místo. Do celkového hodnocení jsme tak
získali pět bodů. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Mgr. Simona Procházková

Boj o pohár pokračuje…
Hned následující den 4. října se
na hřišti SK Hostivař sešli žáci
8. a 9. tříd, aby pokračovali v bojích o
cenné body.
V turnaji v malé kopané naši
školu reprezentovali Matyáš Braný,
Denis Studeňak, Pavel Candra, Richard
Krysta, Lukáš Gabaj, Vojta Kápička,
Daniel Smrkovský, Petr Řehák, Matěj
Lůžek a Daniel Vaniš.
Jednoznačnou převahu tento tým
prokázal v zápasech se Základní školou
Hornoměcholupská a Základní školou
Nad Přehradou, neboť v každém z těchto
utkání se jim podařilo vstřelit osm gólů.
Úspěšní byli i ve zbývajících zápasech
a stali se tak vítězi turnaje. Naší škole tak
přinesli dalších pět bodů do soutěže
o Pohár starosty Prahy 15 a my doufáme,
že tato úspěšná jízda bude pokračovat.
Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Simona Procházková
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TALENT
V tomto čísle vám představíme Terezii Koudelkovou z 8. B. Přestože Terezka na první pohled působí jako
křehká dívka, věnuje se závodně judu. S tímto sportem začala teprve před rokem a už sklízí úspěchy na
republikové úrovni.
Judo není právě „holčičí“ sport. Jak ses k němu dostala?
K judu jsem se dostala přes svého mladšího bratra, který se judu věnuje už od 1. třídy. Dříve jsem se o judo
nezajímala, hrála jsem volejbal, ale pak jsem jela s bratrem na tábor, kde jsem zjistila, že judo není tak
špatné, jak jsem si myslela. Začala jsem chodit na tréninky u nás ve škole. Tam mě to opravdu začalo bavit,
hlavně díky trenéru Melounovi (Martin Rašín). To bylo v září 2016. Asi po měsíci jsem přestoupila do
klubu Judo Academy Praha na Hájích, protože jsem chtěla trénovat intenzivněji.
Jak často trénuješ?
Tréninky mám čtyřikrát, někdy i pětkrát týdně a skoro každou sobotu jezdím na závody, občas jsou
i v neděli.
Co považuješ za svůj největší úspěch?
Kdybych měla srovnávat, každý závod je pro mě úspěch. Ale mezi ty největší patří 3. místo na Českém
poháru v kategorii starších žákyň do 14 let, který se konal 7. října v Teplicích. Na tento výsledek jsem
opravdu hrdá, protože jsem závodila se zraněnou rukou.

Jak na tvé úspěchy reagují rodiče?
Rodiče mě podporují jak psychicky, tak finančně. Jsou na mě pyšní a snaží se mě doprovázet na všech
závodech.
Hodláš se věnovat judu i v budoucnu?
Ano, nejvíce bych si přála dostat se do reprezentace a poté předávat vlastní zkušenosti dětem jako trenérka.
Máš mezi judisty nějaké vzory?
Mám jich hned několik. Je to i proto, že se s nimi potkávám na trénincích. Patří mezi ně bývalý
reprezentant David Dubský, který je mým trenérem. Dále současný reprezentant Václav Sedmidubský
a olympijský vítěz Lukáš Krpálek, kteří se také účastní našich tréninků.
Stihneš se věnovat i jiným koníčkům?
Ne, ale vždycky si najdu nějaký ten volný čas na posilování, abych měla na závodech větší sílu. A také mě
baví gymnastika.
Připravily: Adéla Čechová, Adéla Kohoutová a Anička Vápeníková
16

1. ROČNÍK

První den ve škole
Tak jsme se dočkali. Je tady první den nového
školního roku. Pro některé děti je to velice významný den.
Ode dneška jsou z nich školáci. Do školy je doprovodili
rodiče i prarodiče. Cestou do třídy jim zatleskali žáci
osmých a devátých tříd. I když byli ve škole jen jednu
vyučovací hodinu, stihli se naučit básničku, přivítala je
paní ředitelka s paní zástupkyní a pan zástupce starosty
ÚMČ Prahy 15 Milan Ducko. Děti si uklidily své první
učebnice a pomůcky, které dostaly, do svých nových
aktovek a šly spokojeně domů.
Mgr. Ilona Karafiátová

Podzim u prvňáčků
A už tu máme nové školáky. Naši prvňáčci hrdě vstupují každý den do školy a vychutnávají si první
úspěchy. Dny ve škole jsou pro ně zajímavé, ale také velmi náročné. Musí zvládnout spoustu nových věcí
a potřebují každodenní pomoc dospělých. Vždyť každá ořezaná pastelka a vystřižené písmenko pro ně znamená
o jednu starost méně.
Stejně jako je podzim krásně barevný, se také naše škola chlubí rozmanitými výkresy svých žáků.
I prvňáčci už zvládnou v rámci výtvarné výchovy vyzdobit školu tak, aby se sem mohli stále těšit. Milí rodiče,
děkujeme Vám za spolupráci a posíláme hezké podzimní obrázky.
Mgr. Jaroslava Hýková
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Putování za Mikešem
Ve středu 4. října jsme se vydali na výlet do Hrusic. Začalo to dobrodružně - jeli
jsme vlakem do Mnichovic, odkud jsme šli do Hrusic cestou dlouhou 2 km. Počasí nám přálo a
my jsme obdivovali krásnou podzimní přírodu. Cesta nám tak rychle uběhla.
Při prohlídce Muzea Josefa Lady nám paní průvodkyně vyprávěla o životě tohoto
malíře a spisovatele a ukázala nám také jeho rodný dům. Pak jsme si prohlédli výstavu
Ladových knih a ilustrací, z nichž jsme už některé znali z kalendářů, pohlednic a čítanky.
Zaujal nás i krásný model Hrusic.
Po zakoupení drobných suvenýrů jsme se vraceli kolem známého hrusického kostela na
nádraží a jeli zpět do Prahy. Výlet se nám vydařil a moc se nám líbil.
Mgr. Jana Vránková a žáci 2. A a 2. C

Podzimní tvoření
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Projekt Plán města
V rámci mezipředmětových vztahů jsme se ve 3. C zabývali tématem Město, kde žijeme a své
město jsme se pokusili ztvárnit co nejplastičtěji. K tomu jsme využili recyklované materiály (krabičky
od ubrousků a nejrůznějších potravin, role od toaletního papíru), které jsme zakomponovali do našich
2D plánů a vytvořili tak plán 3D. A vzhledem k tomu, že jsme pracovali ve dvojicích, naskytla se
možnost spojit jednotlivé plány a vytvořit tak plošnou plastickou vizi našeho města.
Mgr. Hana Ježková a žáci 3. C

Moje město
V září se 3. A rozhodla společně si vyrobit město, ve kterém by se nám líbilo žít. Náš první
společný projekt jsme budovali v rámci výtvarné výchovy, pracovních činností a prvouky. Podařilo se
nám zapojit i český jazyk a matematiku. Při tvorbě našeho prvního společného díla jsme si užili i spoustu
legrace. Už nyní se těšíme všichni na další společné tvoření.
Irena Soukupová
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Dopravní hřiště
V pondělí 2. října byly třídy 4. A a 4. B poprvé na
dopravním hřišti. Nejprve si je paní policistka prověřila, co
znají z teorie. Mnozí se divili, když se dozvěděli, že i na
koloběžce jsou bráni jako cyklisté, a jsou tedy povinni mít
přilbu. Právě tu se děti učily nastavit na vlastní hlavu.
Dozvěděly se, jak je důležité, aby přilba na hlavě držela, ale
také to, že pod ni nepatří žádné sponky ani copy, protože
v případě nárazu by nám mohly způsobit úraz. Po úvodní
části v učebně následovala praktická část venku.
Mgr. Kateřina Nováčková

„Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp“
Každý správný Čech by měl alespoň jednou za život vystoupit na horu Říp, po které kráčeli naši předkové.
Vztahuje se k ní pověst o příchodu praotce Čecha do země „mlékem a strdím oplývající“. V rámci vlastivědy tuto
pouť absolvovali i žáci 4. B a 4. C.
Čedičová hora s příměsí magnetitu vznikla sopečnou činností a ční do výšky 456 m n. m. Na vrcholu jsme
obdivovali románskou rotundu sv. Jiří a Vojtěcha. Nejhezčí pohled do úrodného kraje nám poskytla Mělnická
vyhlídka.
Žáci si uvědomili, že tato hora je symbolem našich národních dějin a jeden z kamenů, po jakých kráčeli
cestou na vrchol, leží v základech Národního divadla.
Po odpočinku pod košatými korunami jasanů, dubů a javorů se žáci vraceli domů. Mnozí z nich se již nyní těší na
tradiční jarní pouť k uctění svátku sv. Jiří, kde si výstup zopakují společně se svými rodiči.
Anna Chmelařová, Mgr. Ivana Knapová
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Vlastivědná vycházka 5. A
Žijeme v jednom z nejkrásnějších měst na světě.
Ano, Praha tímto městem opravdu je.
Především historická část města je pozoruhodná. Proto se
žáci 5. A vypravili na vlastivědnou vycházku a zároveň si
vyzkoušeli práci průvodců. Šest skupin a šest zastavení.
Na každém místě je čekala informace o budově, jejím
vzniku, slohu a využití v dnešní době. Žáci se připravili
svědomitě. Navzájem si předali mnoho zajímavostí
o Černínském paláci, Loretě, prvním nádvoří Pražského
hradu, Nerudově ulici, chrámu sv. Mikuláše a Karlově
mostě.
Prošli jen malou část našeho klenotu „Zlaté Prahy“,
ale stačili nasát atmosféru dávné historie, kterou si mohou
kdykoli připomenout.
Mgr. Zuzana Piherová

Pohádkové příběhy
Fond ohrožených dětí vyhlásil soutěž „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“. Do této
soutěže se pod vedením paní učitelky Petry Henderson zapojili žáci 5. B. Jejich úkolem je nakreslit
obrázek s pohádkovou tematikou, obrázky se budou prodávat a výtěžek je určen na pomoc dětem
v zařízeních Klokánek. Deset nejhezčích obrázků v každé věkové kategorii vybraných ilustrátorkou
Marií Koželuhovou bude zveřejněno na Facebooku a tři autoři, kteří získají nejvíce hlasů, budou
odměněni. Držíme našim malířům palce a děkujeme jim i paní učitelce za podporu ohrožených dětí.
Mgr. Simona Procházková
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ
Nejčastější rodičovské hlášky
Počítám do tří!
Neřvi, nebo ti přidám!
Proč? Protože jsem to řekla.
Než se vdáš, tak se to zahojí.
Nejdřív povinnosti, potom zábava.
Sněz to! Co by za to daly děti v Africe!
Kdyby ti řekli, ať skočíš z okna, skočíš?
Kdybys mě poslouchal, nic by se ti nestalo.
Mě nezajímá, jakou známku dostali ostatní.
Co brečíš? Mám ti jednu plácnout, abys měl důvod?

Najdi 15 rozdílů.

HÁDÁNKY:

(Řešení najdeš na této stránce.)

Pomoz dětem
najít
v hromadě
ztracené věci.

1. horní zub, 2. páv, 3. dcera,
4. ve slovníku, 5. hřeben,
6. druhý, 7. popelářský vůz

1. Co roste kořenem vzhůru?
2. Kdo má vpředu dvě oči a vzadu
mnohem víc?
3. Mám otce i matku, ale nejsem jejich
syn, kdo jsem?
4. Na jakém místě je nejdřív dnešek
a pak až přichází včerejšek?
5. Má to zuby, ale nic nejí, co je to?
6. Předhoníš-li na závodech druhého
běžce, kolikátý poběžíš?
7. Má to čtyři kola a spoustu
much, co je to?
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Adaptační kurz šestých ročníků
Letos, už asi po třinácté, se žáci šestých ročníků zúčastnili třídenního adaptačního kurzu v naší
škole. Program byl zaměřen na hlubší vzájemné poznání spolužáků, propojení dílčích kamarádských
skupinek, překročení hranic vlastního „já“, spolupráce skupiny jako celku a také bližší propojení tříd
s třídními učitelkami.
Agentura WENKU připravila program pro 6. A i B tzv. „na klíč“, takže program mohl běžet hned
od 1. minuty.
První den jsme se seznámili s instruktory a hráli teambuildingové aktivity, při kterých jsme hlouběji
poznávali své spolužáky. Poté jsme pokračovali venku a při společných hrách jsme se přesvědčili o tom, že
týmová spolupráce je v životě velmi důležitá, že je potřeba ji prohlubovat, vzájemně si naslouchat, a věci se
podaří a pohnou kupředu.

V dalších dnech jsme se při problémových aktivitách naučili, že v krizových situacích se na své
spolužáky můžeme spolehnout. Prokázala to např. aktivita na podporu vzájemné důvěry na provazech, kde
ten, kdo lezl, se nejdříve musel zeptat skupiny, zda ho jistí, a skupina mu musela odpovědět, že ano. Poté se
mohl s důvěrou na provazy vrhnout.
Velmi hezká byla aktivita v tělocvičně, kde se dvě skupiny se dvěma lany musely vzájemně
domluvit a vymyslet strategii, jak „zachránit lidi ze ztroskotané lodi“. Dětem se také velmi líbila aktivita,
kdy měly donést předmět, který je charakterizuje. Ostatní děti měly předmět popsat a uhodnout, čí asi bude
a proč? Děti si také vyzkoušely rychlostní dovednosti při hře s abecedou a čísly. Při vyrábění nosítek se děti
„doslova vyřádily.“ Zkrátka, aktivit bylo tolik, že ani nemůžeme všechny vyjmenovat.
Děti si třídenní kurz užily, přálo nám i krásné podzimní počasí, instruktoři agentury WENKU byli
úžasní, s dětmi to skutečně uměli.
Takže u nás ve škole i venku bylo s WENKU nádherně!
Mgr. Květa Nekolová a Mgr. Petra Henderson
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7. ROČNÍK

Toulcův dvůr versus 7. A
V úterý 18. října jsme po 1. vyučovací hodině vyrazili na přírodopisný výlet do Toulcova dvora.
Na místě se nás ujala lektorka Jana. Nejdříve nás odvedla do klubovny, kde jsme si rozdali jmenovky
a pracovní list s úkoly. Po místnosti byly schované papírky s obrázkem předchůdců hospodářských zvířat
a my jsme museli doplnit slovo, které chybělo v informacích o nich. Jana nám také ukázala rozdíl mezi
tury chovanými na mléko, u nichž mívají krávy obří vemena, a masnými obřími a extrémně svalnatými
tury. Když jsme dokončili pracovní listy, dostali jsme dotazníky a šli jsme ven.
Byli jsme nazváni „inspektory“ a v dotazníku jsme hodnotili životní podmínky zvířat chovaných
v Toulcově dvoře. Sledovali jsme například, jestli mají neustále dostupnou čistou vodu nebo jestli mají
dostatečně velký výběh.
Nejdříve jsme si prohlédli husy, kachny a slepice. Další zastávka byla u prasete Blaženy, které
jsme mohli podrbat. Viděli jsme také králíky (jednoho z králíků nám Jana vyndala, abychom si ho mohli
pohladit), ovce, kozy a krávu Jitku s jejím teletem Ignácem. Provedli jsme i celkové hodnocení statku.
Dotazník jsme odevzdali a šli zpátky do klubovny, kde se rozpoutala diskuze o životních podmínkách
domácích zvířat.
Upozornění na závěr: v průběhu této akce nebylo zraněno žádné zvíře ani žák 7. A.
Žáci 7. A

„Viděli jsme tam spoustu zvířat. Nejvíc se nám líbili kráva Jitka, prase Blažena a králíci, které jsme si
mohli pohladit. Moc se nám tam líbilo a užili jsme si to.“
Kačka Hovorková a Zuzka Rusňáková
„Začali jsme hraním různých her v budově a potom nás naše průvodkyně Jana vzala na prohlídku farmy.
Prase jménem Blažena se nám ukázalo v nejlepším světle. Byl to skvělý výlet.“
Honza Bartoška a Matěj Kahovec
„Líbilo se mi to, ale hodně to tam smrdělo. Zvířata si tam žijí dobře.“
Matěj Macht
„Užili jsme si to moc a doufáme, že to někdy zopakujeme.“
Adam Jeřábek a Láďa Šlapal
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8. ROČNÍK

Pražská zoo
Dne 18. října se osmáci vydali na výlet do Zoologické zahrady v Praze. Program byl zaměřený na
etologii (chování zvířat).
Třída 8. B měla program s komentářem jako první a mezitím měla 8. A rozchod. Naše výuka začala
u lachtanů, kde jsme si vysvětlili, jak poznat tuleně od lachtana - hlavním poznávacím znakem jsou ušní boltce
(tuleň je nemá). Následně jsme šli k tučňákům. V zoo si musí každý pracovník zapamatovat jednotlivé tučňáky
pomocí teček na jejich hrudi. Potom jsme si prohlédli tapíry, opičky, plameňáky, gepardy a jejich nová
paterčata, lvy a tygry. Gorily byly bohužel v době naší prohlídky na svačině v zázemí zoo. U každého zvířete
jsme si vyslechli krátký výklad, u některých nám průvodce ukázal i jejich srst. Po skončení výukového
programu se jsme se vyměnili s 8. A a prohlédli jsme si další zvířata samostatně. Výlet jsme si moc užili.
8. A po výletě v zoo trochu vyhládlo. Proto jsme velmi uvítali předem domluvenou změnu oběda, kdy
jsme místo do školní jídelny výjimečně zamířili do nedaleké restaurace Milano. Pizzu i obsluhu bychom svorně
oznámkovali za 1.
Míša Hertlová a Tereza Koudelková

Filmový večer
Ve čtvrtek 19. října si 8. A uspořádala filmový večer. Odhlasovali jsme si film Fotr je lotr a již
potmě jsme si vychutnali u popcornu a dalších mlsek tajemnou atmosféru školy, velké plátno a skvělý
společný zážitek. Všichni jsme se podíleli na občerstvení, dobré náladě i společném úklidu.
Mgr. Adéla Koryntová
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Devítky na projektovém dnu v SPŠ stavební J. Gočára
Devátý ročník se nese v duchu volby povolání a výběru střední školy. Abychom
svým žákům situaci ulehčili, je volba povolání stěžejním tématem pracovních činností,
žáci dostávají Atlas středních škol, vyzkouší si přijímačky nanečisto v rámci
testování SCIO i v hodinách matematiky a češtiny, umožňujeme středním školám
prezentovat své obory na naší škole, účastníme se přehlídky středního a vyššího
odborného školství Schola Pragensis a navštěvujeme od 8. ročníku některé střední
školy.
V říjnu jsme využili nabídku SPŠ stavební J. Gočára, která po celý rok
připravuje pro žáky 8. a 9. tříd projektové dny. Ten náš byl zaměřen na design. Žáci
nahlédli do kuchyně 3D grafiky v programu ArchiCAD a vyprojektovali návrh
rodinného domu. V programu Artlantis si vyzkoušeli navrhování interiéru modelového
domu. Profesoři, kteří workshopy vedli, byli velmi vstřícní a informovali žáky
i o oborech, které se na škole učí. Na chodbách školy jsme potkali i bývalé žáky
z Křimické. Se studiem byli velmi spokojení, a to je vždy ta nejlepší vizitka školy.
Mgr. Kamila Merxbauerová
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ

Dokážeš to přečíst?
7470 ZPR4V4 V4M UK4Z3, J4K N453 MY5L
D0K4Z3 N3UV3R173LN3 V3C1! PU50B1V3
V3C1! N4 Z4C47KU 70 BYL0 73ZK3 4L3 73D,
N4 70M70 R4DKU 7V0J3 MY5L MUZ3 C157
4UT0M471CKY B3Z PR3MY5L3N1. BUD N4
53B3 HRDY! P0UZE N3KT3R1 L1D3 70HL3
M0H0U PR3C157.

Povaha podle znamení – poznáte se?
Beran 21.3. - 20.4.
aktivita, cílevědomost, rozhodnost, sebedůvěra, silná vůle
lenost, netrpělivost, sobectví, hádavost
Býk 21.4. - 21.5.
důslednost, laskavost, trpělivost, vytrvalost, zodpovědnost
tvrdohlavost, pohodlnost, nesnášenlivost
Blíženci 22.5. - 21.6.
komunikativnost, optimismus, přátelskost, vtipnost, tolerance
povrchnost, lakomost, nezodpovědnost, přelétavost
Rak 22.6. - 22.7.
citlivost, obětavost, oddanost, představivost, soucit, starostlivost
manipulátor, závislost, kritičnost, závistivost
Lev 23.7 - 22.8.
důstojnost, charisma, sebejistota, společenskost, zodpovědnost
domýšlivost, sebestřednost, pyšnost, povýšenost
Panna 23.8. - 22.9.
dochvilnost, píle, pořádkumilovnost, skromnost, spolehlivost
kritičnost, urážlivost, pomlouvá, neodpouští
Váhy 23.9. - 23.10.
humor, přizpůsobivost, společenskost, spravedlivost, zdvořilost
domýšlivost, zbabělost, nestálost, nerozhodnost
Štír 24.10. - 22.11.
ctižádostivost, odhodlanost, sebedůvěra, silná vůle, spravedlivost
žárlivost, pomstychtivost, kritičnost, přetvářka
Střelec 23.11. - 21.12.
humor, optimismus, srdečnost, společenskost, štědrost, upřímnost
lehkomyslnost, netaktnost, neplní sliby, nesnáší omezování
Kozoroh 22.12. - 20.1.
ctižádostivost, důvěryhodnost, pracovitost, trpělivost, zodpovědnost
bezohlednost, kritičnost, manipulátor, nespokojenost
Vodnář 21.1. - 20.2.
komunikativnost, tolerance, velkorysost, vynalézavost, zvídavost
nepřizpůsobivost, nevyzpytatelnost, pokrytectví
Ryby 21.2. - 20.3.
citlivost, obětavost, soucit, představivost, starostlivost, štědrost
nesamostatnost, přetvařuje se, pasivita, sklony k alkoholu
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Adéla = Katekutaka
Jakub = Zukamedozu
Pepíček je poprvé v zoo a ptá se:
„Tati, proč na mě ta gorila za
sklem tak divně kouká?“
„Mlč, jsme u pokladny.“
Učitelka se při zeměpisu ptá:
„Která země leží jižně od USA?“
Přihlásí se Pepíček:
„USB.“
Přijde blondýnka v Německu do
obchodu a říká:
„Dvě tužkový baterie!“
Prodavačka na ni nechápavě zírá
a ptá se: „Wie bitte?“
Blondýnka: „Néé, nabitý, co bych
asi tak dělala s vybitejma?!“

CO? KDY? KDE? JAK?

Harry Potter a Tajemná komnata –
in concert
18. ledna 2018 bude uveden v pražské O2
aréně druhý díl ze série Harry Potter. Film můžete
sledovat na dvanáctimetrovém filmovém plátně za
doprovodu 250 členů Českého symfonického
orchestru. Uslyšíte zde nezapomenutelnou hudbu
Johna Williamse, která získala nominaci na cenu
Grammy a stala se okamžitě klasikou. Toto filmové
koncertní turné bylo vytvořeno společností
CineConcerts ve spolupráci s Warner Bros.
Consumer Products a bude probíhat pod vedením
jeho tvůrce a producenta Justina Freera.
Filmové koncertní turné Harry Potter, které
je dalším nezapomenutelným zážitkem ze světa
kouzel J. K. Rowlingové, začalo v červnu roku
2016 filmem Harry Potter a Kámen mudrců.
V průběhu let se můžeme těšit na další díly.
Terezie Koudelková

Koncert The Chainsmokers
Dne 8. února 2018 se v Tipsport areně
v pražských Holešovicích uskuteční koncert
The Chainsmokers. Přijedou do Čech až
z daleké Ameriky zahrát své nejnovější hity,
které jsou populární po celém světě. The
Chainsmokers je duo amerických diskžokejů
Alexe Palla a Andrewa Taggarta. Skladby
spolu začali skládat v roce 2012 v New Yorku.
Můžete se těšit na velice známé písničky jako
Closer, Something Just Like This a Roses.
Sofie Bílková

Neviditelná výstava
Neviditelná výstava se nachází v prostorech
Novoměstské radnice na Karlově náměstí. Můžete zde zažít,
jaký je život bez zraku. Orientujete se pomocí svých zbylých
smyslů jako je hmat, chuť, čich nebo smysl pro rovnováhu.
Cestou budete moci vyzkoušet neviditelnou masáž,
neviditelnou ochutnávku anebo budete mít šanci ochutnat
neviditelnou večeři. Vyzkoušíte si obsluhu běžných
domácích spotřebičů a seznámíte se s předměty, které
nevidomým pomáhají v každodenním životě. Pro menší děti
je určena prohlídka plná pohádkových úkolů a dobrodružství.
Výstavou vás budou provázet nevidomí průvodci.
Na výstavu si nesmíte brát elektroniku, která svítí
nebo vydává zvuky. Z vlastní zkušenosti můžu doporučit,
abyste výstavu navštívili a vyzkoušeli si, jaké to je, být slepý.
Tereza Tiptová
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ZAMĚŘENO NA...

PODZIMNÍ SVÁTKY

Den české státnosti
Dne 28. září slavíme státní svátek nazvaný Den české státnosti, kterým si
připomínáme zavraždění svatého Václava dne 28. září 935.
Svatý Václav byl synem knížete Vratislava a jeho jediné manželky
Drahomíry. Když Vratislav roku 921 zemřel, vládla za Václava jeho matka
Drahomíra. Václav byl vychovávaný svou babičkou Ludmilou, kterou
Drahomíra nechala uškrtit. Svatý Václav byl zavražděn svým bratrem
Boleslavem u dveří kostela ve Staré Boleslavi roku 935.
Svátek svatého Václava byl do roku 1951 památným dnem, státním
svátkem se stal roku 2000 a dostal oficiální označení - Den české státnosti.
Lucie Pondělíčková

Den vzniku samostatného Československa
Tento svátek si připomínáme 28. října. Československo vzniklo v roce
1918 jako jeden z nástupnických států po rozpadu Rakouska-Uherska.
Prvním československým prezidentem byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk.
Kromě Masaryka měl na vzniku Československé republiky významný podíl
například Karel Kramář, Edvard Beneš, Antonín Švehla nebo Milan Rastislav
Štefánik. K našemu území tehdy patřila kromě Slovenska i Podkarpatská Rus.
Československo existovalo s různými územními obměnami do roku 1993.
Prezident republiky v tento den uděluje státní vyznamenání.
Adéla Svobodová

Halloween
Dne 31. října se slaví lidový svátek Halloween. Původem jde
o anglosaský svátek, který se slaví den před křesťanským svátkem
Všech svatých. Oblíbený je hlavně ve Velké Británii, USA, Kanadě
nebo v Austrálii. ¨
Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu
k domu s pytlem nebo košíčkem pro sladkosti. Zazvoní u dveří
a pronesou: „Trick or treat!“ („Koledu, nebo vám něco provedu!“).
Pokud někdo neotevře, provedou mu děti nějakou lumpárnu.
K symbolům Halloweenu patří vydlabaná dýně se svíčkami,
strašidelná výzdoba a halloweenské průvody.
Adéla Kohoutová

Dušičky
Památka zesnulých nebo lidově Dušičky připadají na 2. listopadu. Je to den,
kdy lidé vzpomínají na své zemřelé příbuzné a přátelé. Podle tradic zdobí hroby
věnci a květinami, rozsvěcují svíčky a připomínají si ty, kteří už tady nejsou.
Dříve se věřilo, že se duše zesnulých v tento čas vracejí z očistce na zemský
povrch a ráno se musí vrátit zpět. Hospodyně pekly sladké pečivo, tzv. dušičky,
plněné mákem nebo povidly, kterým obdarovávaly žebráky a pocestné. Hospodář
plnil lampy máslem, aby si dušičky mohly ošetřit spáleniny z očistce.
Bývá zvykem, že se ve hřbitovních kaplích či kostelech konají bohoslužby
nebo zádušní mše, což jsou modlitby za duše zemřelých.
Radek Vinařský a Michal Kadečka
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DRBÁRNA

Tvoje tvář má známý hlas
Oblíbená televizní show televize Nova Tvoje tvář má známý hlas odstartovala 2. září 2017 čtvrtou řadu
s těmito soutěžícími: Berenika Kohoutová, Jan Kopečný, Jan Maxián, Jitka Boho, Dalibor Gondík, Tomáš
Matonoha, Leona Machálková a Aneta Krejčíková. V porotě zasedají Aleš Háma, Jakub Kohák a Janek Ledecký.
Čtvrtý host se v každém dílu obměňuje. Moderátorem pořadu se stal už počtvrté Ondřej Sokol.
Na konci každého dílu si soutěžící vylosují známého zpěváka nebo kapelu a mají za úkol, co nejlépe
napodobit jejich hlas. V kostymérně je pak předělají pomocí silikonu, make-upu a kostýmů. Po všech vystoupeních
jsou soutěžící ohodnoceni porotou a mezi sebou si každý rozdělí pět bodů. V každém dílu jeden soutěžící vyhraje
25 000 korun, které věnuje na charitativní účely.
Míša Hertlová a Adéla Čechová

Justin má novou holku!
Justin Bieber se zamiloval a je to vážné! Jeho novou láskou má být
o tři roky starší mexická herečka Paola Paulin, která zatím není příliš známá.
To se teď ale asi díky Justinovi změní. Paola se podobá Justinově bývalce
Seleně Gomez. Také má hnědé vlasy a hnědé oči. Známý zpěvák si ale podle
dostupných informací nevybral jen další náhražku za Selenu. Tohle má být
opravdu vážné! „Jsou do sebe úplně zbláznění,“ potvrdil týdeníku Us Weekly
jeho kamarád. Justin měl svou novou lásku také vzít už do kostela v Beverly
Hills, kde ji představil svému oblíbenému knězi. Dvojice byla také spatřena
na romantické večeři v Hollywoodu. Tak snad to Justinovi tentokrát vydrží!
Marika Malá

Teri Blitzen
Tereza Hodanová známá na youtube jako Teri Blitzen
se rozhodla změnit image svého kanálu! Na youtube se objevila
v roce 2013, kdy jí bylo pouhých 13 let. Stávala se postupně
slavnější a v roce 2014 vyhrála titul Blogerka roku. V tomto
roce se také zúčastnila prvního ročníku festivalu Utubering, kde
byla zvolena hvězdou internetu.
Na začátku října letošního roku vydala video, kde
vysvětlila, proč smazala všechna svoje videa v češtině a proč
dlouho nic nevydávala. Pro její fanoušky byl šok, když
oznámila, že končí s celou českou youtube scénou a začíná
s novým anglickým kanálem TERI. Proč zrovna v angličtině?
Why not? V angličtině se prý Teri lépe vyjadřuje a chce svoji
kariéru rozšířit do světa.

Marie Chytrová a Adéla Čechová
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KOMIKS

Připravily: Veronika Boháčová, Eliška Štědrá, Lucie Nguyen, Michaela Roháčová

