
 

Křimda 

        Ročník X.  2019/2020                   číslo: 1 



 

 

ZŠ Křimická a Klub rodičů Vás srdečně zvou  

na 
 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
 

V 16 hodin bude zahájena 

VÁNOČNÍ TRŽNICE, 

kde si můžete zakoupit krásné výrobky. 
 

V 17 hodin se sejdeme při 

ZPÍVÁNÍ KOLED 

v atriu školy. 
 

 

v úterý 10. prosince 2019 
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Milí čtenáři, 

vítáme vás v novém školním roce u prvního vydání časopisu Křimda. Jsme nová redakční rada. Budeme 

dělat všechno proto, aby se vám časopis co nejvíce líbil. Pokračujeme ve stejných rubrikách jako 

předchozí redakce, ale témata budou vždy nová a zajímavá. Takže pokud vás zajímají novinky z naší 

školy, pak je tento časopis přímo pro vás! Chcete se dozvědět nějaké drby? Přečtěte si články 

z rubriky Drbárna. Zajímá vás, co se kde děje a kam se podívat? Je zde rubrika Co? Kdy? Kde? Jak? 

Anebo se chcete něco málo dozvědět o zajímavých věcech? Mrkněte se do rubriky Zaměřeno na…  

Zároveň bychom vám chtěli popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok! Budeme se na vás těšit     

u dalšího vydání. Příjemné čtení. 

                                                                                  Redakční rada 
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INTERVIEW 
 

Jak dlouho učíte na této škole? 

Na naší škole učím od roku 2011 s tříletou 

přestávkou. 

Líbí se Vám v této škole? 

Ano, většina věcí se mi líbí. Jsou tu vstřícní 

kolegové a prima děti. 

Co Vás baví na práci učitelky? 

Mám moc ráda tvořivou atmosféru s dětmi, 

společné objevování poznatků a svěží 

energii, která ve třídách proudí. 

V jakém předmětu jste nejvíce vynikala           

a který patřil mezi neoblíbené? 

Nejlépe mi šla matematika, hodně mě bavila 

díky naší vyučující a třídní v jedné osobě, 

paní učitelce Klailové. Mezi moje 

neoblíbené předměty patřila hudební 

výchova, protože nás jednou navštívil 

sbormistr z dětského pěveckého sboru, který 

odradil svým perfekcionistickým přístupem 

nejen mě, ale     i hodně mých spolužáků. 

Měl pocit, že se má zpívat výborně, nebo 

vůbec… 

Máte nějaké místo, kam se ráda vracíte?  

Ano, je to ášram ve Střílkách, kam jezdím na 

jógové semináře. Nachází se v zámeckém 

parku plném krásných letitých stromů            

a božské atmosféry. Druhým místem je chata 

na Jeleních loukách v Krkonoších. Příjemná 

roubená chalupa se svérázným správcem       

a nádherným okolím je jako stvořená pro 

školy v přírodě a lyžařské kurzy. 

Jaké předměty učíte a proč právě tyto? 

Letos jsem třídní v páté třídě, kde učím 

matematiku, přírodovědu a tělesnou 

výchovu. Na druhém stupni učím německý 

jazyk a matematiku.  

Měla jste někdy chuť nechat profese 

učitelky? 

Mockrát, ale nakonec vždycky převážily 

klady nad zápory. 

Na jaký okamžik ze své kariéry ráda 

vzpomínáte? 

Třeba na to, když jsem dostala poprvé          

4. třídu, žáci postupně rostli a nakonec, když 

jsem se s nimi v deváté třídě loučila, byli to 

už téměř dospěláci. Zrovna za pár dní máme 

třídní sraz, tak jsem moc zvědavá, jak se jim 

v životě daří. 

Při jaké činnosti si nejvíce odpočinete? 

Nejvíce si odpočinu při józe a při čtení. 

Miluji výlety do přírody. 
 

Chtěla jste vždy učit? Jaké bylo v dětství 

vaše vysněné povolání? 

Ano, chtěla. V pěti letech jsem oznámila 

babičce, že budu učitelka a narodí se mi 

dvojčata. A jak jsem řekla, tak se i stalo. Jen 

jsem ještě přidala k dvojčatům dcerku. 

Co děláte ráda ve volném čase? 

Nejčastěji trávím volný čas se svými dětmi      

a manželem. Baví mě lyže, kolo, turistika, ale 

i tvoření mandal a zpívání s kytarou. Ráda 

chodím na koncerty a do divadla. 

Co se vám líbí a nelíbí na dnešních dětech? 

Na dnešních dětech obdivuji jejich schopnost 

přizpůsobit se nové době, to že se nebojí 

nových technologií a dokáží upřímně říct, co 

si myslí. Mrzí mě, že se u některých vytratila 

slušnost a úcta ke starší generaci. 

S jakou osobou z historie nebo ze 

současnosti byste se ráda setkala a proč? 

Moc ráda bych se setkala s jógovým  Mistrem 

Bhagaván šrí Díp Nárájan Mahaprabhudžím, 

který odešel z tohoto světa v roce 1963 a byl 

vtělením čisté lásky a pravdy. 

 

 

              Anna Kalistová, Karolína Bajerová 
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   Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Dagmar Mikulášková 
 



 

                                                            NOVINKY OD NÁS 

Do desátého ročníku vstupuje časopis Křimda s novou redakční radou. Tvoří ji žáci 8. A a 8. B a vy se 
můžete podívat, kdo pro vás bude následující dva roky časopis připravovat. 

Kája Bajerová Nela Ficová Luka Borský 

Elen Sztruhárová Saša Hrynyk Anička Kalistová 

Kačka Kubíčková Pavla Lizcová Andrea Slavíková 

Agáta Cerhová Sofie Nygrýnová Anežka Raková 

Jana Justoňová Kateřina Machková Adéla Štěpánská 



 

 

 

 

Keramický kroužek 1. třída středa 13.00 - 14.00 Z. Šimková 

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

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

Příprava na jazykové 

zkoušky 

CAMBRIDGE 

ENGLISH 

4. třída čtvrtek 13.15 - 14.45 P. Henderson 

Kroužek logopedie   čtvrtek 14.00 - 14.30 H. Ježková 

Hudební kroužek 1. - 5. třída středa 14.00 - 15.00 J. Hýková 

Dramatický kroužek       

v anglickém jazyce 

  

  
úterý 14.00 - 15.00 

J. Rusňáková  

H. Tomší 

Dramatický kroužek       

v anglickém jazyce 
 čtvrtek 14.00 - 15.00 

J. Rusňáková  

H. Tomší 

Příprava na přijímací 

zkoušky  

z českého jazyka 

9. třída středa 7.00 - 7.55 S. Procházková 

Příprava na přijímací 

zkoušky  

z matematiky 

9. třída 

čtvrtek 14.00 - 15.00 K. Merxbauerová 

pátek 14.00 - 15.00 K. Merxbauerová 

Francouzský jazyk pro pokročilé středa 14.00 - 15.00 J. Sýkorová 

Francouzský jazyk 
pro mírně 

pokročilé 
čtvrtek 14.00 -15.00 J. Sýkorová 

Sportuj ve škole pro děti ŠD středa 14.00 - 14.45 D. Fišer 

Sportuj ve škole pro děti ŠD pátek 13.45 - 14.30 D. Fišer 

NOVINKY OD NÁS 

Kroužky ve školním roce 2019/2020 

Kroužky vedené učiteli školy: 
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Hra na flétnu   pondělí 14.00 - 14.45 K. Zezulová  

 

Hra na flétnu začátečníci úterý 13.15 - 14.00 K. Zezulová  

 

Hra na flétnu   úterý 14.15 - 15.00 K. Zezulová  

 

Šachový kroužek 1. stupeň čtvrtek 14.45 - 15.30 info@sachovykrouzek.cz 

 

Badminton 1. stupeň úterý 15.00 - 16.00  www.krouzky.cz 

 

Věda nás baví 1. stupeň pondělí 13.30 - 14.30  www.vedanasbavi.cz 

 

Keramický kroužek   pátek 13.30 - 15.00 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 

 

Zábavná matematika 1. - 4. třída  pondělí 14.00 - 14.45 K. Nováčková 

 

Ohňostroj barev 1. stupeň středa 14.00 - 15.30 E. Antošová 

 

Ohňostroj barev 1. stupeň středa 15.30 - 17.00 E. Antošová 

 

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

 

Florbal   pondělí 15.00 - 16.00  www.florbalprodeti.cz 

 

Florbal   středa 15.00 - 16.00  www.florbalprodeti.cz 

 

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

 

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

 

Kurz tenisu 1. stupeň úterý 15.30 - 16.30 info@tenisprodeti.cz 

 

Jóga pro děti 1. stupeň středa 14.00 - 15.00 
andrlikova-
veronika@seznam.cz  

 

Taneční skupina 

Sandra 96 
6 - 12 let čtvrtek 17.30 - 18.30 info@sandra96.cz 

NOVINKY OD NÁS 

Další kroužky: 
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NOVINKY OD NÁS 

Poznávací zájezd do Berlína 

Dne 16. října vyrazili žáci devátých, osmých a sedmých tříd na třídenní výlet do německého 

Berlína. Navštívili jsme mnoho památek a míst nejen v Berlíně, ale i v Postupimi. Velmi se nám líbil 

zámek Sanssouci s krásným parkem. Poslechli jsme si zajímavou přednášku o celém areálu.  

Co žáky zaujalo nejvíce, bylo povídání o válce v Německu a vyprávění pána, který jako politický 

vězeň v 80. letech minulého století zažil teror v berlínské věznici Hohenschönhausen.   

V  Berlíně jsme navštívili také mnoho zajímavých míst, jako například televizní věž Fernsehturm. 

Výhled z ní byl úchvatný. Pohled z Říšského sněmu Bundestag byl taky obdivuhodný. Na závěr výletu se 

žáci těšili na známý obchodní dům Primark, kde si všichni nakoupili vše, co se jim líbilo, včetně dárků pro 

své blízké. Cestou zpět si děti vyprávěly o svých zážitcích z poznávacího zájezdu a k tomu prozpěvovaly 

písničky, i ty od Karla Gotta.  

Kateřina Kubíčková, 8. A 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

A co na to „účastníci zájezdu“? 

 

„Do Berlína jsem se chtěl odjakživa podívat. Proto jsem rád, že mně to škola umožnila.“ 

         Jan Bartoška, 9.A 

„Byl to můj první výlet do Berlína a jsem ráda, že jsme prošli tolik památek. Kolektiv byl super a jsem 

ráda, že mně to škola umožnila.“ 

         Anna Sechserová, 9.A 

„Skvělý zážitek, viděl jsem spoustu zajímavých památek, zažil jsem mnoho krásných chvil. Jsem strašně 

rád, že jsem jel.“ 

         Sebastian Köhler, 9. B 

„Nádherný výlet se spolužáky. Moc jsem si to užila a viděla jsem spoustu pěkných míst a skamarádila se 

s mnoha lidmi.“ 

         Janella N. Růžičková, 9. B 

„Úžasný zážitek, bylo to vážně fajn a moc jsem si to užila. Navštívili jsme plno nádherných míst a poznali 

krásu i neštěstí německé historie. Bylo to vážně hezké.“ 

         Pavla Lizcová, 8. B   
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NOVINKY OD NÁS 

Dopravně bezpečnostní den Prahy 15 
Jako každý rok i letos jsme se vydali na Dopravně bezpečnostní den Prahy 15 v rámci dopravně 

bezpečnostní a protidrogové prevence, kde byly připraveny ukázky činnosti a techniky Městské policie 

HMP, Policie ČR, Armády ČR, Sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy, Vězeňské služby a Celní 

správy.  

Děti si v rámci dopravně bezpečnostního dne mohly prohlédnout ukázky práce jednotlivých 

složek Integrovaného záchranného systému České republiky. Naučily se základům sebeobrany, viděly 

ukázky práce policejních psovodů i policistů na koních. Letos se připojila i Vězeňská služba Jiřice            

a Celní správa. Na závěr se děti mohly vyřádit na skákacím hradu. Už teď se těšíme, co si pro nás 

připraví příště. 

                                                                                               Mgr. Ivana Baňková 

 

Pietní  vzpomínka  
Dne 23. října 2019 jsme vzdali hold občanům Měcholup padlým v průběhu 1. světové války 

položením květin a věnců u Pomníku obětí  Horních Měcholupech. Setkání se zúčastnili zástupci MČ 

Praha 15, Českého svazu bojovníků za svobodu a místních spolků. Promluvil starosta městské části pan 

Milan Wenzel, místopředseda ČSBS pan Emil Kulfánek a rychtář Obce baráčníků pan Miloslav Rýdl. 

Kulturní vstup si připravili žáci naší školy. Děkujeme pěveckému sboru Skřivánek pod vedením 

paní učitelky Jaroslavy Hýkové za skvělé vystoupení a žákyním Kateřině Kubíčkové a Sofii Nygrýnové   

za velmi pěknou recitaci. Děkujeme rovněž žákům, kteří se nadmíru důstojně zhostili úkolu pokládání 

věnců u památníku pod vedením paní učitelky Květy Nekolové. 

                                                                                     PaedDr. Světlana Vojtová 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Co je v naší škole nového? 

Na konci letních prázdnin byla dokončena rekonstrukce tenisových kurtů a basketbalového hřiště 

v areálu školy. Nově vzniklá hřiště lze využívat na různé druhy míčových her.  

Na školní zahradě byl vybudován altán, který je určen zejména pro děti ze školní družiny, ale také pro 

běžnou výuku v případě příznivého počasí. Tento altánek nám pomohli zrealizovat rodiče a to svým 

organizačním i finančním přispěním. 

Začínáme být školou interaktivní. Kromě interaktivních tabulí jsou již téměř všechny učebny 

vybaveny dataprojektory. Žáci 2. stupně mají k dispozici tablety. V rámci polytechnické výuky 

využíváme nové programovatelné stavebnice.  

Učitelé mají k dispozici systém Datakabinet, ve kterém mají přístup k různým metodickým 

materiálům.  

I ve školní kuchyni došlo k modernizaci vybavení. Paní kuchařky využívají k vaření nový 

konvektomat, který zvládá pečení, vaření i smažení. A samozřejmě v souladu se zásadami zdravého 

stravování. Pro naše strávníky je již v plném provozu i nová vitrína, kde mají děti možnost výběru ovoce, 

salátů nebo nějakého dezertu. 

A kolik tohle všechno stojí? Samozřejmě hodně. Ale naše škola dobře hospodaří s příspěvkem 

městské části Praha 15 a také se snaží čerpat finanční prostředky i z jiných zdrojů. V současné době jsme 

zapojeni do operačního programu Věda výzkum, vzdělávání – tzv. Šablon a do programu Praha pól růstu. 

                                                                                         Mgr. Ivana Heboussová 
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NOVINKY OD NÁS 

Školní kola přírodovědných soutěží mají své vítěze! 

Pražský pramen   
V úterý 24. 9. se školního kola přírodovědné soutěže Pražský pramen zúčastnilo 13 zájemců ze       

7. až 9. ročníku. 

Netradiční test propojuje otázky z přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu a všeobecného přehledu 

na zadané téma. Tím letošním byla historie. 

Na 1. místě se umístila Kateřina Sedláčková z 8. B, o druhé až čtvrté místo se podělili Eva 

Moravcová (7. A), Luka Borský (8. B) a Jakub Filipek (8. B). 

Výsledky školního kola byly odeslány organizátorovi soutěže na Gymnázium Botičská, který během 

října oznámil, že Kačka Sedláčková postoupila do dalšího domácího kola. Samostatně zpracovala zadané 

úlohy a my nyní čekáme, zda její práce bude stačit na postup do celopražského finále. Konkurence je 

velká, musí se dostat do skupiny 30 nejlepších ze 156 postupujících. Držíme palce! 

 

 

Přírodovědný klokan 
V úterý 15. října proběhla pro zájemce z 8. a 9. tříd přírodovědná soutěž Přírodovědný klokan. 

Jedná se o jednokolovou soutěž, která probíhá po celé republice. Výsledky z jednotlivých škol 

vyhodnocuje Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci. Na naší škole se nejlépe vedlo Ladislavovi 

Šlapalovi z 9. A, na druhém místě se umístila Anežka Raková z 8. B a třetí místo obsadila Adéla 

Ježdíková z 9. A. Vítězům gratulujeme! 

                                                                                      Mgr. Kamila Merxbauerová 

 
 

Když se programování skloubí s hraním 
Na naší škole se při hodině informatiky děti učí robotiku. Společně vytvářeli roboty z oblíbené 

stavebnice Lego Boost. S roboty se seznamují, vyzkoušejí, jak fungují a potom programují. U nás je 

informatika zajímavá a zábavná.    

                                                                                            Mgr. Melita Podhola 
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Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ 
Tato soutěž je každoročně pořádána pro žáky devátých tříd ZŠ. Z obou našich devátých ročníků se 

jí v tomto školním roce zúčastnilo celkem 11 žáků. Letos si organizátoři připravili pro soutěžící 10 úloh, 

na jejichž vypracování měli žáci 60 minut. Zadání úloh vychází z učiva 8. ročníku, které se zaměřuje na 

kovy. Tři nejlepší řešitelé postoupí do 2. kola, které se koná v Masarykově střední škole chemické 

v Křemencově ulici. 

                                                                                                 PaedDr. Zuzana Šimková 

 



 

NOVINKY OD NÁS 

Volby do Žákovského parlamentu 
Dne 21. října proběhly volby do Žákovského parlamentu. Kdo automaticky postoupil z minulého 

školního roku a kdo ve volbách uspěl? Podívejte se na náš přehled. 

Za aktivní práci pro ŽP v rámci svého volného času postoupili: 

6. A  Kryštof Mikula, Tereza Mazancová 

6. B  Jiří Kotík     

7. A  Nikola Jindřichová 

7. B  Klára Nagyová 

8. A  Sebastien Suchý 

9. A  Kamil Beneš 

9. B  Samuel Javora 

Z důvodů chybějícího protikandidáta ve volbách postoupili: 

5. B  Zora Svobodová 

6. A  Emílie Pospěchová 

8. B  Adam Rodič 

Vítězní kandidáti: 

5. A  Jiří Stöhr, Adam Benchernine 

5. C  Petr Vysoký, Anna Frýdková 

6. B  František Šmíd 

7. A  Vojtěch Soukup 

7. B  Kamila Vítová 

8. A  Nela Ficová, Kateřina Kubíčková (stejný počet hlasů) 

9. A  Matěj Macht, Ladislav Dvořák (stejný počet hlasů) 

9. B  Anna Helarová 

                                                                                                                Mgr. Adéla Koryntová 
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NOVINKY OD NÁS 

Útvar prevence na naší škole 
 Všichni pochopitelně víme, že útvar prevence jsou „naši“ policisté, kteří na školu docházejí 

již několik let. Je tedy jasné, že jde o prevenci. 

 Vždy jsou připraveny besedy pro naše žáky, které odpovídají věku dětí. Při besedách se 

vysvětluje, jak řešit problémy, se kterými se děti mohou setkat, co je a není zákonné.  Zatím mají 

za sebou besedy žáci 7. – 9. ročníku. Na žáky 5. – 6. tříd čekají 18. května 2020. 

 V 7. ročníku se věnujeme tématu Kriminalita dětí. Hovoří se o majetkové trestné činnosti  

dětí (krádeže, poškozování cizí věci, porušování autorských práv). 

 Pro osmý ročník je připraven program Drogy II. – závislost očima zákona. Dozvíme se, 

jaký vliv mají omamné a psychotropní látky na člověka i na celou společnost. Při této přednášce se 

klade důraz na pochopení vztahu právo – droga. 

 Žáci 9. tříd absolvovali přednášku Základy právního vědomí I. (znalosti z oblasti lidských 

práv, trestního práva, přestupkového práva, společensky nežádoucích jevů). Pro žáky 9. ročníku je 

ještě připraven nadstavbový program pro absolventy programu Právní vědomí. 

 I letos se všechny besedy vydařily, děti jsou chváleny za aktivitu při besedách, někde 

pracují i ve skupinách. Policistům se líbí celková atmosféra ve třídách i ve škole. Těšíme se tedy 

na 18. května, kdy proběhnou besedy v 5. a 6. třídách. 

                                                                                                Mgr. Květa Nekolová 
 

Srdíčkové dny na naší škole 
Už během začátku školního roku 

jsme se znovu přesvědčili, že umíme 

pomáhat. Velmi nás oslovil příběh 

Michalky a Karolínky. Jsou to sestry, které 

mají stejnou nevyléčitelnou nemoc – 

mukopolysacharidózu. Ta ze zdravých dětí 

během let udělá ležící, odkázané zcela na 

jejich rodiče. Pro rodiče je to velmi 

náročná situace. Jsme rádi, že jsme mohli 

(alespoň finančně) v jejich situaci pomoci. 

Prodejem magnetek, náramků, propisek 

nebo delfínů jsme pro společnost Život 

dětem vybrali 2 041 Kč. Poděkování patří 

dětem, rodičům a zaměstnancům školy. 

                     Mgr. Květa Nekolová 
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NOVINKY OD NÁS 

Dětské fórum Prahy 15 
 Dne 5. listopadu 2019 se parlamenťáci Kateřina Kubíčková, Kamil 

Beneš, Matěj Macht a Ladislav Dvořák zúčastnili Dětského fóra Prahy 15. 

Setkali se zde zástupci všech škol Prahy 15. Na této schůzce byl hlavním 

tématem rozpočet Prahy 15 na rok 2020, tedy rozdělení dotací do různých 

odvětí, a fungování naší městské části. Měli jsme jedinečnou možnost setkat 

se zde s tajemníkem úřadu panem Alešem Cejnarem, s místostarostkou pro 

školství a vzdělávání paní Jitkou Kolářovou a s 1. místostarostou panem 

Václavem Bílkem. V rámci tohoto fóra se budou konat ještě dvě setkání, 

kterých se opět za naši školu rádi zúčastníme. 

                                                               Kamil Beneš 

 

Tajemství stromů 
1. a 6. oddělení školní družiny se pustilo do celoroční hry Tajemství stromů. Děti se seznámí s listnatými 

a jehličnatými stromy, které se vyskytují v okolí naší školy. Vyberou si jeden strom, který budou celý rok 

pozorovat a zaznamenávat jeho proměny v průběhu jednotlivých ročních období. Tajemství stromů se bude 

prolínat i do výtvarné výchovy, pracovní činnosti a čtení. 

                                                                                                                           Ilona Kotíková 
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Den pro zdraví na VOŠZ a SZŠ 5. května 

V rámci volby povolání mimo jiné chodí naši žáci navštěvovat různé střední školy. Vybíráme takové, které 

nabízí nejen prohlídku budovy, ale i program – jakousi „ochutnávku“ studijních oborů. 

Letos jsme se s 8. a 9. ročníkem vydali na VOŠZ a SZŠ 5. května, kde 10. října probíhal tradiční Den pro 

zdraví. Pedagogický sbor se svými studenty, hasiči, policisté, pracovníci SZÚ a Ligy proti rakovině připravili pro 

návštěvníky více jak třicet různých stanovišť. Nabídka byla opravdu pestrá – stavba těla, péče o tělo (zubní 

hygiena, líčení, kosmetika, masáže, péče o nohy), první pomoc, prevence úrazovosti, prevence drogové 

závislosti, sebeobrana, nutriční poradna, asistenční zvířata atd. Naši žáci si tak prohlédli nejen zázemí 

zdravotnické školy, mohli si popovídat se studenty, ale i v rámci workshopů osvěžit a rozvinout své vědomosti    

a schopnosti. 

                                                                  Mgr. Kamila Merxbauerová 



 

NOVINKY OD NÁS 

Záblesk lásky aneb motýlí křídla  
Julie Sobková 

 
On a ona 

Ona a on,  

jen v dálce tiše bije zvon. 

Za svitu luny třpytivé,  

on díval se na ni a ona na něho, 

Ten pohled na oči stydlivé, 

v těle těm dvěma něco se zachvělo. 

Ale co je to, láska? 

V hlavě jen líbezný tón. 

Pak udeřil blesk a hrom, 

nač asi myslí, ta kráska...? 

Deštivá byla to noc, 

láska však hřeje moc a moc. 

Takový pocit, co málokdo zná, 

vypráví v trávě mi láska má... 

                   Ale... 

Láska je motýl, láska je klam. 

Přiletí, odletí, zůstaneš sám.  
 

Ze země k oblakům  
Julie Sobková 

 
Padalo do oblak děvčátko milé, 

chodit po zemi neznalo. 

Užívá každé takové chvíle, 

dřív se jí o tom jen snívalo. 

 

Co ji to vzneslo? 

Snad nějaká kouzla. 

Po křídlech broučků  

srdéčka sklouzla. 

 

Motýli v břiše, 

toť jest, co jsem myslela. 

Poté však odletí tiše, 

a láska zas zmizela. 
 

Klub mladých diváků v druhé sezóně 
 Žáci naší školy si oblíbili divadelní představení pořádaná v rámci Klubu mladých diváků, proto 

v tomto projektu pokračujeme i v letošním školním roce. Dokonce jsme museli omezit členství na osmé 

a deváté třídy, a přesto se přihlásilo téměř čtyřicet dětí. 

 Sezónu jsme zahájili v Divadle Na Fidlovačce. Uskupení Losers Cirque Company se zde 

představilo s novocirkusovým projektem Kolaps. Mohli jsme obdivovat skvělé akrobatické výkony, 

krásný zpěv Josefiny Žampové, a dokonce jsme se občas i zasmáli.  

                                                                                       Mgr. Simona Procházková  
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Hudební dílny Studia Rolnička 
Zpívejte lidičky ty naše písničky... tak, jako žáci 1. stupně při hudebních dílnách Studia Rolnička      

v Houslové pohádce. Žáci si procvičili rytmizaci, poslechli si hru na různé hudební nástroje a seznámili se  

s historickými památkami Prahy. Při doprovodu houslí se naučili píseň Prašná brána. 

Kdo si zpívá, ten je zdravý, je veselý a nechuraví.  

                                                                                               Anna Chmelařová  

 



 

NOVINKY OD NÁS 

Mladší jako předkapela starších  
Odstartovala sportovní liga Prahy 15 o pohár starosty a jako již obvykle jsme se 

setkali na zeleném pažitu SK Hostivař (respektive umělé trávě pozn. autora).  

Jako první se ve středu 2. října představili „borci“ prvního stupně a nevedlo se jim 

vůbec zle. Je pravda, že rozjezd byl trochu pozvolný, ale nakonec přece jen s příchutí 

cenného kovu. V prvním utkání jsme narazili na pozdější vítěze a bylo znát, že soupeř je 

herně lepší. V druhém utkání jsme se střetli se ZŠ Hostivař a to již bylo hezké vyrovnané 

utkání, které jsme nakonec ztratili nejtěsnějším rozdílem 2:1. Zde už byla vidět větší 

rozehranost našich hráčů. Ta se plně projevila ve třetím utkání, kdy jsme na soupeře „vlétli“ 

a postupně navýšili skóre na 3:0. Po prostřídání jsme o něj nakonec v samotném závěru 

přišli, ale v konečném důsledku byla remíza velice cenná. V posledním utkání jsme jasně 

přehráli ZŠ Hornoměcholupská, a jelikož jsme měli daleko lepší skóre než čtvrtá ZŠ 

Veronské náměstí, naše cesta se zastavila na nejnižším, ale krásném třetím stupínku. 
 

To v kategorii druhého stupně, který se na tom samém místě představil hned 

následující den, nebylo co řešit od prvního utkání. Kluci chtěli navázat na předešlé roky, kdy 

si vždy odvezli kov nejcennější, a to se jim také povedlo. Postupně porazili všechny soupeře,   

a získali tak pro naši školu pět bodů. Za předvedené výkony v obou kategoriích zaslouží naši 

reprezentanti obrovskou pochvalu. 

Soupisky: 

1. stupeň:  

Lukáš Novotný, Matyáš Štěpán, Marian Šorban, Filip Honc, Benjamin Wünsch, Lukáš 

Janovský, Mikuláš Vaniš, Michal Chovan, Vojtěch Coufal a Karel Kubička  

2. stupeň:  

Denis Studeňak, Matyáš Braný, Jan Bartoška, Václav Hřídel, Antonín Votava, Matěj 

Kahovec, Marek Drahoš, Matěj Bednář, Jaroslav Veselý, Tomáš Novotný, Daniel Charvát      

a Daniel Dvořák  

                                                                             Mgr. Jan Salač 
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TALENT 
 

Sabina Vítová z 5. A je nadaná gymnastka, která navštěvuje TVT Motion Mnichovice. Blíže ji poznáte 

v našem rozhovoru. 

 
Jak ses vůbec dostala ke gymnastice? 

Když jsem byla předškolák,  hrozně se mi líbily hvězdy a ke gymnastice jsem se dostala přes 

kamarádku.  

Jak dlouho gymnastiku děláš a jak ji bereš? 

Gymnastiku dělám šest let. Beru ji jako zálibu. 

Nechceš se jí živit profesionálně? 

Ne. Jak už jsem říkala, beru ji jako zálibu. 

Co považuješ za svůj nejlepší úspěch? 

Začátkem listopadu jsem se zúčastnila prvních mezinárodních závodů v Salzburgu. S holkama jsme 

obsadily 1. místo. V říjnu jsme v rámci Českého poháru závodily v Příbrami a tam jsme získaly 2. místo.  

To musíte hodně cvičit. 

Ano. Tréninky máme čtyřikrát týdně 2 hodiny. 

 

Takže nejsi sólistka, ale cvičíš ve skupině? 

Ano. Skupinu tvoří šest až dvanáct lidí. Také tam máme trampolínu, na které skáčou ti lepší, dělají salta 

a další triky. 

A ty samozřejmě patříš mezi ty lepší. 

Samozřejmě, že jo.  

Není to nějak nebezpečné, nebojíš se?  

Nebezpečné to celkem je. Ale ze začátku skáčeme do molitanové jámy nebo na měkkou žíněnku, takže 

z toho nemám strach.  

Máš i jiné záliby? 

Hraju tenis, ale beru ho také jako koníček. 

A jak ti jde škola? Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 

Mám dobré známky a můj nejoblíbenější předmět je matematika. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme ti mnoho úspěchu do budoucna. 

 

                                                                             Připravili: Nela Ficová a Luka Borský  
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1. ROČNÍK 

Poprvé ve škole 
Druhého září byl pro prvňáčky významný den. Asi většina z nás si první den ve škole pamatuje po 

celý život. Tento okamžik s nimi prožívali jejich rodiče i prarodiče. Cestou do třídy je přivítali žáci 

osmých a devátých tříd. I když byli ve škole jen jednu vyučovací hodinu, stihli toho hodně. Naučili se 

básničku, přivítala je paní ředitelka, paní zástupkyně a pan místostarosta ÚMČ Prahy 15 Michal Fischer. 

Všem prvňáčkům přejeme úspěšný školní rok.  

                                                                                                            Mgr. Ilona Karafiátová 

 
 

 

Netradiční hodina angličtiny v 1. A 
Ve středu 23. října proběhla netradiční hodina angličtiny pro prvňáčky pod vedením Mgr. Sylvie 

Dolákové. Děti hravou formou založenou na tělesném pohybu, práci s papírem  a  minimem českých slov 

dospěly až k jednoduché pohádce. Odměnou jim byla knížečka, kterou si na závěr hodiny samy vyrobily 

jednoduchým vtipným způsobem. Všichni si hodinu moc užili. 

                              Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší 
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2. ROČNÍK 

Barevný podzim v 2. A 
Na podzim se mávnutím kouzelného proutku změní příroda kolem nás. Když zasvítí sluníčko, 

všechno kolem nás září krásnými barvami. Začnou se pod stromy objevovat dozrálé kaštany, které přímo 

vybízejí k hraní. Děti si nasbíraly nejen kaštany, ale i krásné listy. Ty jsme několik dní lisovaly. Potom 

stačilo jenom zapojit svou fantazii. Výsledky práce dětí vidíte na fotografiích.  

                                                                                 Mgr. Lenka Švimberská 

 

Kocourek Modroočko 
Krásný zážitek si dne 11. listopadu 2019 přinesli domů žáci 2. B a 2. C z divadelního představení 

Kocour Modroočko v Divadle U Hasičů. Moderní pojetí hry, kterou žáci znají z dětské knížky, bylo 

provázáno pěknými písničkami, veselým tancem a dováděním mladých herců. Některé příběhy si ve škole 

znovu určitě rádi přečteme. 

                                                                                                           Anna Chmelařová 

 

Podzim v 2. C 
Každé dítě touží vyrobit si svého draka. Žáci 

2. C se s nadšením pustili do práce a ve výtvarné 

výchově vytvořili draky podle vlastní chuti               

a fantazie. Jejich veselí draci teď zdobí chodbu         

a průčelí školy, aby potěšili všechny žáky i rodiče.  

                              Anna Chmelařová a žáci 2. C 
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Den válečných veteránů  
Žáci 2. C si v pondělí 11. listopadu do školy přinesli symbol Dne válečných veteránů – stylizovaný 

vlčí mák, neboť navštívili výstavu armádní techniky a dalších exponátů s vojenskou tématikou. Zkusili si 

dokonce sedět v kokpitu a řídit vojenský letoun z trenažéru. Za odměnu obdrželi různé fotografie, obrázky, 

plakáty a pexesa. Na závěr se poklonili památce válečných veteránů u jejich pomníčků. 

                                                                                                             Anna Chmelařová 

 



 

3. ROČNÍK 

Návštěva Toulcova dvora 
Třetí třídy se s přicházejícím podzimem vypravily na návštěvu Toulcova dvora. 

Vybrali jsme si program Teče voda, teče, který navazuje na látku probíranou v hodinách 

prvouky. S průvodkyní Kapkou jsme se zatočili s koloběhem vody a vypravili se k lidem do 

domácností. Pomocí pokusů z přírodní laboratoře jsme pomohli Kapce v proměně na pitnou 

vodu a pochopili tak, k čemu je dobrý vodojem. Společně jsme vymysleli drobná opatření ke 

snížení spotřeby pitné vody. Již nyní se těšíme, až se do Toulcova dvora s jarem vrátíme. 

                                                                                            Třídy 3. A, 3. B, 3. C  
 

 

Naše obec 
Obec Horní Měcholupy, Petrovice nebo Uhříněves, kde žáci z 3. C žijí, se snažili 

ztvárnit prostřednictvím papírového 3D modelu. Spolupráce ve skupinách s vysokým 

pracovním odhodláním a horlivou debatou nad konečným provedením se odrazila na výsledku, 

který je opravdu chvályhodný. Modely obcí žáci doplnili informačním plakátem, jenž             

k návštěvě zajímavých míst přímo vybízí.  

                                                                           Mgr. Soňa Jarošová 
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4. ROČNÍK 

Výlet na Říp 
Dne 10. října 2019 se třídy 4. A, B a C vydaly na vlastivědný výlet na horu Říp. Cesta z města 

rychle uběhla a my se mohli vydat nahoru do kopce. První zastávka byla na Mělnické vyhlídce, odkud byl 

kromě Mělníku pěkně vidět i hrad Bezděz. Poté už jsme dorazili k rotundě sv. Jiří, kde nám pan kastelán 

pověděl mnoho zajímavostí o tomto významném místě. Děti se dozvěděly například o stavbě rotundy, 

atributech sv. Jiří, geologickém původu a vlastnostech hory. Pak jsme se šli podívat na místo, odkud byl 

vzat jeden ze základních kamenů Národního divadla v roce 1868 a na Roudnickou vyhlídku. Po občerstvení 

v Chatě Říp jsme se vrátili zpět k autobusu a do Prahy. I přes občasné dešťové přeháňky se výlet vydařil. 

                                                                                         Mgr. Daniela Holičová 

 

Dopravní výchova 
V pátek 4. října jsme zahájili výuku dopravní výchovy. Těšili jsme se 

ven na dopravní hřiště, ale počasí nám nepřálo, proto teoretická výuka 

probíhala v učebně. Naučili jsme se správně nasadit cyklistickou helmu            

a zopakovali jsme si, jak má vypadat výbava kola. V závěru jsme si zkusili 

vyřešit několik dopravních situací, kde jsme uplatnili znalost dopravních 

značek a pravidel. Těšíme se na příští dopravní výuku.  

                                                                        Mgr. Jana Vránková 
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5. ROČNÍK 

Finanční gramotnost v 5. třídách 
Hned na začátku musím podotknout, že byl pan Macura ze společnosti Macura Consulting, s.r.o. 

mile překvapen našimi znalostmi z této oblasti, které mnozí žáci předvedli. Ano, doba velmi pokročila        

a jde mílovými kroky rychle dál. 

Takže už víme, k čemu nám slouží bankovní účet, že je potřeba uzavřít smlouvu, zjistit si jaké 

poplatky k němu patří, ujasnili jsme si, kdo je vlastník účtu a kdo disponent, jak účet „ovládat“ či jak jej 

zrušit. Získali jsme informace o platebních a kreditních kartách, o podstatě a významu limitu karet - 

výběry z bankomatu, platby v obchodech, na internetu a v neposlední řadě bezpečnost při používání karty. 

V závěru besedy jsme diskutovali o internetovém bankovnictví a o jeho bezpečném používání.  

                                                                                   Jitka Boudná 

 

Hospitál Kuks a Braunův Betlém – 5. B a 5. C na vlastivědné výpravě 
V úterý 15. října 2019 jsme se vypravili na výlet do velkolepého barokního areálu nedaleko 

Jaroměře, kde jsme si kromě Hospitálu s původní lékárnou prohlédli také terasy se sochařskými alegoriemi 

dvanácti Cností a dvanácti Neřestí od nejvýznamnějšího barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. 

Nezapomněli jsme ani na procházku bylinkovou zahradou, která se pyšní pravidelným půdorysem, 

mlatovými cestičkami a pečlivě střiženým zimostrázem. Své putování jsme zakončili průzkumem unikátní 

sochařsko-krajinářské rezervace vzdálené 3,5 km od Kuksu v areálu Nového lesa. 

                                                                                                    Mgr. Hana Ježková 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

I kočky mají rády Halloween… 

1) Kdy se tento svátek slaví? 

    a) 31. října 

    b) 30. listopadu 

    c) 30. září 

    d) 31. srpna 

2) Jaký význam má anglické spojení: Jack-o'-lantern? 

    a) Je to vydlabaný meloun se svíčkou uvnitř 

    b) Je to vydlabaná kedlubna se svíčkou uvnitř 

    c) Je to vydlabaná dýně se svíčkou uvnitř 

    d) Je to vydlabaná cuketa se svíčkou uvnitř 

3) V jaké zemi má tento svátek původ? 
     a) Anglie 

     b) Irsko 

     c) Rusko 

     d) Amerika 

4) U nás se to moc neděje, ale v jiných zemích probíhá   

    tzv. Trick-or-treating: 

     a) Jde o divadlo 

     b) Jde o závod v plavání 

     c) Jde o předvádění kouzelnických triků 

     d) Jde o koledu nebo provedení něčeho špatného 

5) Jaké jsou typické barvy pro Halloween? 
     a) Modrá a bílá 

     b) Žlutá a červená 

     c) Černá a oranžová 

     d) Fialová a zelená 

 

6) Na jakých zvyklostech jiného svátku je Halloween 

    založen? 
     a) Slavnost Všech Svatých 

     b) Vánoce 

     c) Velikonoce 

     d) Den díkuvzdání 

7) Jak se jmenuje největší halloweenský průvod? 
    a) Scary Parade 

    b) The Village Halloween Parade 

    c) The Halloween Parade 

    d) The Monster Parade 

8) Černá kočka je spojenkyně koho? 
    a) Duchů 

    b) Kostlivců 

    c) Pirátů 

    d) Čarodějnic 

9) Co znamená, když o Halloweenu spatříte pavouka? 

     a) Budete mít smůlu 

     b) Někdo na vás dává pozor 

     c) Budete mít štěstí 

     d) Neznamená to nic 

10) 1. října 2000 se udál protest proti tomuto  

      svátku, v jaké zemi? 
     a) Ve Francii 

     b) Ve Španělsku 

     c) V Itálii 

     d) V Německu 

 

Halloweenský kvíz 

Správné řešení: 

1. a), 2. c), 3. b), 4. d), 5. c) 

6. a), 7. b), 8. d), 9. b), 10. a) 
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6. ROČNÍK 

Adaptační kurz 
Jak se již na naší škole stalo tradicí, absolvují na začátku školního roku nově vzniklé kolektivy šestých tříd 

adaptační kurz. Ani my jsme nebyli výjimkou a střemhlav jsme se vrhli do nevšedních dobrodružství, která pro nás 

instruktorky agentury Wenku připravily. Nutno podotknout, že nám namíchaly vskutku lákavý koktejl činností! 

Neodradilo nás ani nevlídné deštivé počasí, jež poslední zářijový den provázelo. Naštěstí se brzy umoudřilo             

a v průběhu zbývajících dvou dnů našeho kurzu nás již hřály sluneční paprsky. 

Po celou dobu jsme se v prostorách školy či v přilehlém okolí účastnili rozmanitých her a plnili pestrou 

škálu úkolů. Jak jsme si později uvědomili, všechny měly hlubší smysl pro „zdravé“ fungování a stmelení našich 

kolektivů. Některé z počátečních aktivit nám napomohly se lépe vzájemně poznat jak mezi sebou, tak s našimi 

třídními učitelkami. Dozvěděli jsme se, jaké máme domácí mazlíčky, co nás baví, jaké máme zájmy, co nám 

chutná a co naopak v lásce rozhodně nemáme. Tyto aktivity spíše komunikačního charakteru se vyváženě střídaly 

s pohybovými činnostmi a týmovými hrami, které byly zaměřené zvláště na nácvik skupinové spolupráce                

a společného řešení problémových situací. Vyvrcholením pak byla stavba tzv. nosítek a průchod trasou 

symbolizující celé čtyři roky studia na 2. stupni.  A věřte, že absolvovat úspěšně tuto trasu s očima zavázanýma 

šátkem pod vedením našich třídních učitelek nebylo rozhodně nic jednoduchého  

 Nejzábavnější a pro někoho asi i nejobávanější byly lanové překážky, napětí a strach však povolily, když 

jsme poznali, že se na své spolužáky můžeme spolehnout, což bezesporu prohloubilo naši vzájemnou důvěru! 

Kurz jsme si náramně užili a při závěrečném hodnocení společně stráveného času jsme se shodli, že jsme 

kolektiv, který drží při sobě za všech okolností, důvěřujeme si a dokážeme snad i bedlivě naslouchat jeden 

druhému… 

                                                                                     Mgr. Petra Nedvědová a žáci 6. A a 6. B 
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8. ROČNÍK 

 

Výstava Sounds Coes Images (Zvuky, Tóny, Obrazy)  
8. B se v říjnu vydala do galerie v Domě U Kamenného zvonu na výstavu představující akustický 

experiment ve vizuálním umění. 

Ve dvou patrech se seznámili s dějinami zobrazování zvuku od dob avantgardy po současnost       

a poznali díla jak českých, tak i světově proslulých tvůrců jako František Kupka, umělci z okruhu 

Bauhausu, John Cage a představitelé hnutí Fluxus. Prohlédli si obrazy s hudebními náměty.                      

U multimediální projekce si ve sluchátkách poslechli experimentální tóny doprovázející filmy na 

obrazovce, kde mohli sledovat zvuk, který zde získal barvu a tvar, stal se objektem nebo architekturou.   

U multimediálních projekcí se společně nafotili na pozadí pohybujících se barevných a geometrických 

tvarů, čímž vznikly originální portréty. U akustických zvukových instalací si vyzkoušeli, jaké zvuky 

mohou vyluzovat předměty z různých materiálů – kameny, pletací jehlice, zahradní nářadí, papírové 

objekty a zahrát si na zavěšené kovové trubky v různých tóninách. Na závěr si každý mohl poslat 

kovovou kuličku konstrukcí vedoucí z posledního patra do přízemí a poslechnout si zvuk, jaký po své 

cestě dolů vydává. 

Získané dojmy nám budou ještě inspirací v hodinách výtvarné výchovy. Protože bylo krásné 

slunečné počasí, vydali jsme do školy přes Karlův most, kde jsme si ještě udělali hezké společné fotky.  

                                                                          Mgr. Petra Henderson 
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9. ROČNÍK 

9. ročník v zoo 

Pražská zoo připravuje pro školy velké množství komentovaných prohlídek a výukových 

programů. Na 2. stupni v rámci přírodopisu tak v 7. ročníku doplňujeme učivo o cizokrajných 

ekosystémech, v 8. ročníku etologii (= věda o chování zvířat) a v 9. ročníku ekologii 

programem o ochraně zvířat. 

K návštěvě zoo jsme si vybrali 1. říjnový den. Během posledně jmenovaného programu 

nám lektorka nejprve vysvětlila, jak díky značkám u vizitky zvířete poznáme, do jaké míry 

se jedná o zvíře ohrožené vyhynutím. Dále jsme se zamýšleli nad možnými příčinami 

vyhynutí druhu. U výběhu pandy a v nově otevřeném Rákosově pavilonu exotických ptáků 

nám průvodkyně vyprávěla, jak se řada zvířat dostala do zoo díky pašerákům potom, co je 

policisté objevili schované v zavazadlech a zásilkách. Často byla přechovávána v tak 

drastických podmínkách, že cestu většina z nich nepřežila. 

Zoo plní důležitou roli při záchraně ohrožených druhů i svými vlastními odchovy zvířat. 

Některé druhy se daří vracet do volné přírody (např. kůň Převalského). Zaměstnanci zoo se 

účastní i expedic, které šíří osvětu mezi lidmi žijícími na územích s výskytem vzácných 

zvířat, např. gorily nížinné. 

Ze zoo jsme tentokrát odcházeli s vědomím, že lidé nežijí na planetě sami, a je škoda, 

že lidskou neomaleností tolik zajímavých druhů organismů mizí ze světa. 

                                                                           Mgr. Kamila Merxbauerová 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Milá stařenka jede autobusem a nabídne 

řidiči pytlík burských oříšků. Ten si rád 

vezme a po chvíli se stařenky zeptá, proč 

si nedá také.  

„To víte, mladíku, ty už jsou na ty moje 

zuby příliš tvrdé.“ 

„Nezlobte se, že se ptám, ale proč je 

tedy vůbec kupujete?“ zajímá se řidič.  

„Když mě tolik chutná ta čokoláda, 

kterou jsou obalené!“  

 

 

Jde takhle večer blondýna po chodníku a na 

lampě uvidí inzerát: 

„Prodáme byt 3+1, prosíme zájemce, aby jen 

zaklepali.“ 

Najednou jde okolo policajt a ptá se 

blondýnky klepající na lampu. 

„Copak to děláte?“ 

Blondýnka: „Ále, visí tu inzerát, a tak zkouším, 

jestli mi otevřou.“ 

Policajt se podívá nahoru na lampu a říká: 

„Ale svítěj, takže by měli být doma.“ 
 

Novomanželka u nedělního oběda: „Tak 

jak ti to chutná, miláčku?” 

Novomanžel se na ni zamilovaně podívá  

a říká:  

„Sůl je výborná, ale dostalo se ti do ní 

trochu polívčičky!” 

 

Blondýnka si koupí Fantu se zeleným uzávěrem 

(soutěž). Otevře, podívá se a čte:  

„Zkus štěstí znovu.“ Zavře, otevře a čte: 

„Zkus štěstí znovu.“ Zavře, otevře a čte: 

„Zkus štěstí znovu.“  

Podivné vynálezy 

Postel pro jednu polohu Brýle na aplikaci očních kapek 

Forma na tvarování Buddhy z hrušky Pojízdný chladič na melouny 
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ZAMĚŘENO NA...                                           SVĚTOVÉ REKORDY 

Žena s nejdelšími vlasy na světě  
Asha Mandelová je 46letá Američanka. Své vlasy si nestříhala 24 let, a tak 

se stala součástí Guinnessovy knihy rekordů. Sama sebe nazývá černošská 

zlatovláska. Péče o ně trvá až pět hodin denně. Měsíčně spotřebuje asi 24 lahviček 

šamponu. Její mokré vlasy váží přes 100 kg, a tím jí často způsobují nepříjemné 

bolesti krku a zad.  

                                                             Karolína Bajerová 

 

Nejmenší muž světa 
Chandra Bahadur Dangi se narodil v roce 

1939 v Nepálu a zemřel v roce 2015. Jeho teta se 

strýcem ho za peníze vystavovali celé dny na poutích. 

Měřil necelých 55 cm. Do Guinessovy knihy byl 

zapsán v roce 2012. Tři z jeho bratrů byli také 

maximálně 1,5 m vysocí, ale zbylí sourozenci měli 

průměrnou velikost. O jeho výšce se media dozvěděla 

díky muži, který Chandrovi přivezl dřevo na topení. 

V roce 2014 se setkal s nejvyšším mužem 

světa Sultanem Kösenem, který měří 251 cm. 

                Elen Sztruhárová 

 

Největší hamburger na světě 
Tato informace je hlavně pro jedlíky s velkým 

apetitem. Více než osmisetkilogramový hamburger vytvořili 

v Michiganu v USA. Nejlepší na tom je, že si ho můžete 

objednat, mají ho totiž na jídelním lístku pod názvem 

Absolutely Ridiculous Burger. Stojí 9000 dolarů (což je 

v přepočtu asi Kč 208 000). Jen tam musíte zavolat 72 hodin 

předem, tak dlouho se totiž dělá. A taky to chce uspořádat 

pořádnou party. Nají se z něho totiž více než 400 lidí. 

Dobrou chuť. 

                                                Luka Borský 

 

Nejdražší pizza 
Na první pohled to vypadá jako docela obyčejná pizza. Jedná 

se však o nejdražší pizzu na světě. Upekl ji skotský šéfkuchař 

Domenico Crolla a pojmenoval ji Pizza Royale 077 na počest agenta 

Jamese Bonda. V pizze naleznete marinovaného humra v koňaku, 

kaviár, skotského lososa a parmskou šunku. A proč je tato pizza tak 

drahá? Je totiž posypaná kousky dvacetičtyřkarátovým zlatem. Byla 

prodána za 4200 dolarů. Výdělek z pizzy šel na pomoc nevidomým.  

                                                                  Agáta Cerhová 

 

Nejstarší člověk na světě 
  Francouzka Jeanne Calmentová se dožila 122 let a to z ní udělalo 

nejstaršího člověka na světě. Celý svůj život pravidelně sportovala, 

plavala, hrála tenis, a do svých sta let jezdila na kole. Každý týden 

snědla kolem jednoho kilogramu čokolády a kouřila do 117 let. Svého 

manžela přežila o 55 let. Měla jednu dceru, která zemřela v pouhých     

35 letech. Sama pak vychovávala vnuka, kterého přežila o 34 let.  

                                                                        Nela Ficová 
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DRBÁRNA 

Greta Thunberg 
Narodila se ve Švédsku a je jí šestnáct let. Je známá jako klimatická 

aktivistka. Ve svých patnácti letech zahájila aktivity, které jsou zaměřeny 

na zastavení globálního oteplování. Své názory šíří hlavně pomocí 

sociálních sítí, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí. Zorganizovala také 

několik školních stávek na záchranu  klimatu. Té největší se zúčastnilo více 

než 1,4 mil. studentů středních škol ve více než 110 zemích světa.   

Gretě Thunberg naslouchají i světoví politici. Vystoupila například 

na Summitu OSN pro klimatickou akci nebo ve Sněmovně reprezentantů 

USA. Setkala se s kanadským premiérem Justinem Trudeauem, s papežem, 

s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou nebo s Arnoldem 

Schwarzeneggerem. Greta byla navržena na Nobelovu cenu za mír za rok 

2019, tu však nezískala.  

                                                 Agáta Cerhová 

 

Zemřel Karel Gott 
1. října zemřel nejslavnější český zpěvák 

Karel Gott. V 80 letech podlehl leukémii. Za svůj 

život nazpíval téměř tisíc písní a získal mnoho 

ocenění: 42 slavíků, mnoho zlatých a platinových 

desek, dokonce i diamantovou desku a více než  

120 televizních ocenění. Na veřejné rozloučení 

s Karlem Gottem, které se konalo 11. října 

na Žofíně, přišlo asi 50 tisíc lidí. Následující den se 

pro pozvané hosty konala zádušní mše v katedrále 

sv. Víta. Tento den byl vyhlášen státní smutek.  

                                      Anežka Raková 

 

 

Kylie Jenner je miliardářkou  
Kylie Jenner, která patří do rodiny Kardashianů (nevlastní 

sestra Kim Kardashian), patří ve svých dvaadvaceti  letech do 

žebříčku nejbohatších lidí světa. Podařilo se jí předběhnout              

i zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga, jenž se do tohoto 

žebříčku dostal „až“ ve svých třiceti letech. Kylie je tak nejmladší 

self-made miliardářkou v historii (své bohatství si sama vydělala). 

A co je jejím „zlatým dolem“? Jenner investovala do kosmetického 

průmyslu a založila vlastní značku Kylie Cosmetics, kterou 

propaguje hlavně na sociálních sítích. 

                                             Adéla Štěpánská 

 

Jennifer Aniston je na Instagramu 
Velice známá a úspěšná herečka si ve svých padesáti letech 

založila instagramový účet. Už po pár dnech ji sleduje přes 16 milionů 

lidí. Hned první příspěvek, který přidala, je fotka s jejími kolegy ze 

seriálu Přátelé. U tohoto příspěvku má Jennifer přes 14 milionů lajků. 

Po založení se lidem účet tak moc líbil, že síť takový nápor nevydržela 

a Instagram měl chvilkové výpadky. Takže jestli máte rádi Jennifer 

nebo Přátele, neváhejte a běžte se na její účet podívat. 

                                                                       Nela Ficová 
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CO? KDY? KDE? JAK? 
 

Společně a vánočně 
Chcete se vánočně naladit? Ve velkém sále pražské 

Lucerny se 15. a 16. prosince 2019 uskuteční další z řady 

velmi úspěšných koncertů „Společně a Vánočně“. Uvidíte 

zde Mariana Vojtka a Andreu Kalivodovou. Zazní Glori A 

Te, Cristo Gesu nebo Adeste Fideles. Můžete slyšet duety 

klasické, muzikálové či písně z pera krále české melodie 

Karla Svobody. Nebudou chybět ani árie z muzikálu 

Dracula nebo tóny Andrew Loyd Webera z Fantoma 

Opery. Marian Vojtko a Andrea Kalivodová vybrali ty 

nejkrásnější písně, které se vám zaručeně budou líbit, např. 

Ave Maria či Mio Adagio a další. Bude se samozřejmě hrát 

i spousta vánočních koled. 

    Anna Kalistová 

Ledové království 2 
Na premiéru této Disney pohádky se 

můžete těšit 21. listopadu 2019. Objeví se zde  

nová postava, malá modrá ještěrka Bruni. Tuto 

ještěrku najde Anna, Kristoff a Elsa, když se 

v kouzelném lese snaží najít odpověď, jak 

zachránit Arendelle. Bruni se jich nejprve bude 

bát, ale nakonec se skamarádí s Elsou, která si 

s ní hraje s vločkami. Pohádku budete moci vidět 

v kinech Cinema city nebo v Cinestar. 

                Elen Sztruhárová 

Koncert Melanie Martinez  
A je to tady!! Americká zpěvačka Melanie Martinez, po 

vydání svého nového alba společně s filmem K-12, vyráží na 

světovou tour! A její zastávkou je i naše hlavní město Praha. 

Zpěvačka vystoupí 3. února 2020 ve Fóru Karlín s předskokanem 

Naazem. Její tour už momentálně běží v Americe a vypadá skvěle! 

Kromě úžasného zážitku v podobě jejího hlasu si budete moci projít    

i autobus z již zmiňovaného filmu K-12 a videoklipu písničky 

„Wheels on the bus“. 

Já osobně tento koncert určitě navštívím, jelikož mě její hlas 

velice baví a její písničky mě vždy dostanou do skvělé nálady! 

                                    Pavla Lizcová 

 

Brouk Pytlík 
Máte rádi pohádkové příběhy Ondřeje Sekory? Pak vám doporučujeme jít se 

podívat na muzikál Brouk Pytlík do divadla Image Theatre. Můžete se zde setkat 

s Ferdou Mravencem, zlým Potápníkem nebo pavoukem Vodouchem. Příběh vypráví 

o hodném pavoukovi, ke kterému se přistěhuje zlý Potápník. Spolu s Ferdou 

Mravencem a jeho kamarády se budou snažit palouček zachránit.  

Divadlo sídlí v Praze na Národní třídě. Představení se bude konat 23. listopadu 

od 11 hodin. 

       Elen Sztruhárová 
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KOMIKS 

                                                            Připravily: Kateřina Kubíčková, Pavla Lizcová 
 


