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Milí čtenáři,
školní rok utekl jako voda, a tak se Vám dostává do rukou poslední vydání časopisu
Křimda.
Zalistujeme-li v předcházejících číslech, žasneme, jak bohaté a pestré byly školní
dny. Poznávali jsme památky Prahy, lidové tradice a cestovali po vlastech českých. Jazykové
dovednosti pilovali v Německu a v Anglii. Díky projektu Evropa našima očima jsme si
prohloubili své znalosti o dalších evropských sousedech. Byli jsme úspěšní v předmětových
a sportovních soutěžích, sklízeli úspěchy svými výtvarnými pracemi. Besedovali jsme se
spisovateli a dalšími osobnostmi naší společnosti, chodili na koncerty, výstavy, do divadel,
zapojili se do ekologických projektů a nezapomněli pomáhat potřebným ...
Vydávání celoškolního časopisu určitě patří k té pomyslné třešničce na dortu. Proto
mockrát děkuji redakční radě a především paní učitelce Mgr. Simoně Procházkové za
obětavou práci. Děkuji také našim rodičům p. Wheelerovi a pí Hertlové za pomoc
s vydáváním časopisu, bez které bychom se neobešli.
Přeji Vám všem zasloužené prázdniny a těším se na další číslo v novém školním roce.
PaedDr. Světlana Vojtová
zástupkyně ředitelky
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INTERVIEW

Tentokrát na naše otázky odpovídala pí uč. Mgr. Jana Kučerová.
1. Jak dlouho učíte na naší škole?
Já si myslím, že na této škole jsem momentálně
nejdéle ze všech učitelů, protože jsem tu od
jejího otevření (tedy od roku 1982).
2. Kterou třídu máte nejraději?
No samozřejmě tu svoji, protože to je bez
konkurence (8. A). A když ta moje třída, kterou
zrovna učím, je navíc milá a příjemná, tak to je
výhra.
3. Co byste chtěla změnit na naší škole?
No já nevím, protože jsem na této škole dost
spokojená. Líbí se mi kolektiv učitelů, přátelské
vztahy, myslím si, že je to škola bezpečná, že
drobné prohřešky dětí se velice rychle srovnají.
Takže jak z pohledu dětí, tak z pohledu učitelů
vnímám školu jako velice přívětivou
a příjemnou.
4. Který předmět jste měla nejraději, když
jste studovala?
Na základní škole v 6. třídě jsem si zamilovala
dějepis, a to ovlivnilo všechna moje
rozhodování. Oblíbila jsem si antiku - Řecko
a Řím.
5. Chutnají Vám obědy ve školní jídelně?
Ano, tedy když nejsou zrovna nudle s mákem.
6. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Dějepis jsem si sice zamilovala, ale měla jsem
i jiné plány. Když jsem končila základní školu,
chtěla jsem jít na zemědělskou školu, protože
babička měla na venkově velice blízko
k zemědělství. Pak jsem chtěla jít na medicínu,
proto jsem si vybrala přírodovědné gymnázium,
a na gymnáziu jsem se rozhodla pro studium
dějepisu.
7. Co děláte ve volném čase?
Mám velice široký okruh zájmů. Takže se ráda
věnuji různým manuálním činnostem jako třeba
aranžování, výroba různých ozdob, vyšívání,
šití, ráda vyrábím svým vnukům různé
maličkosti, hračky, lepím modely,
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chodím cvičit, teď se chystáme na estrádu do
Lausanne, kde budeme reprezentovat Českou
republiku, takže nevím co dřív.
8. Který věk se Vám zdá nejlepší a proč?
Musím konstatovat, že všechny učitelky mají
pravdu. Každý věk má něco do sebe.
Samozřejmě stárnout není zas tak moc
optimistické, ale když si člověk najde spoustu
aktivit, tak je to příjemné.
9. Jakou posloucháte hudbu?
Nemám vyhraněný styl, mám ráda vážnou
hudbu i populární, Elvise Presleyho, Beatles
a Abbu, a k tomu country, a občas si pustím
vážnou hudbu. Mám oblíbený Čajkovského
Houslový koncert, kterému říkám zvedací,
protože když jsem úplně ubitá a pustím si ho,
mám hned lepší náladu.
10. Jaké oblečení nosíte nejraději?
Pohodlné a neformální.
11. Jaké je Vaše největší přání?
Já nevím, asi aby všichni kolem mě byli
spokojení, zdraví, protože když jsou všichni
zdraví, mají hned větší radost ze života. Ale
nemohu říct, že je to jediné moje největší přání.
12. Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?
Svíčková.
Monika Harutjunjanová
Adéla Karmazínová

CO SE DĚJE NA PATNÁCTCE

Tipy na prázdniny:

Léto s minigolfem
Pro ty z vás, kteří budou trávit alespoň část léta trávit v Praze, připravili
v obchodním centru Europark minigolf. V areálu bude rozmístěno celkem
osmnáct profesionálních minigolfových drah. Hrát budete moci denně od 9 do
21 hodin. Vstup je zdarma včetně zapůjčení holí a míčků. Slavnostní otevření
proběhne v sobotu 25. 6. 2011 ve 14 hodin.
Pro všechny návštěvníky, kteří si mezi prvními přijdou zahrát minigolf,
budou připraveny další nevšední sportovní disciplíny, které si budou moci
vyzkoušet, a to bungee running, trampolíny, lukostřelba, horolezecká stěna,
skákací boty, nafukovací sumo a další. Celé odpoledne se bude soutěžit o ceny
a bude hrát živá hudba.
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CO SE DĚJE NA PATNÁCTCE
A protože bude mít náš časopis, stejně jako celá škola,
letní prázdniny, připojujeme dvě pozvánky na září:

Letní škola malých
farmářů
Pro děti od 1. do 5. třídy
připravili na Toulcově dvoře
Letní školu malých farmářů.
Akce
se
koná
v pátek
1. července a pro děti je
připraven bohatý program.
Budou pečovat o zvířata na
farmě i v zookoutku, čekají je
hry a rukodělné aktivity.
Vyzkouší si, jaké to je
vyhánět zvířata na pastvu,
krmit je, nebo dokonce dojit.
Dozvědí se také mnoho
zajímavostí o jejich životě.
Pro děti je zajištěn
teplý oběd, svačiny i pitný
režim. Zájemci o tuto akci se
musí na Toulcově dvoře
přihlásit předem.
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NOVINKY OD NÁS

Uctění památky bojovníků proti fašismu
V květnu uplynulo 66 let od Pražského
povstání a ukončení druhé světové války. Proto
jsme se 3. května 2011 opět sešli u pomníčku,
který nám připomíná smutné kapitoly z naší
historie.
Setkání organizovala místní organizace
Svazu bojovníků za svobodu. Pietního aktu se
zúčastnili také zástupci Úřadu Městské části
Praha 15 a dalších společenských organizací.
Památku těch, kdo položili životy za osvobození
Československa od fašismu, jsme si připomněli
položením věnců k pomníčku a kulturním
vystoupením žáků 5., 8. a 9. ročníku.
Mgr. Jana Kučerová

Charita na Křimické
V dubnu proběhl na naší škole tradiční Srdíčkový den. Zakoupením magnetky
v hodnotě 25 Kč, srdíčkového klipu za 20 Kč nebo přívěsku na klíče za 35 Kč jsme
podpořili sdružení Život dětem, které pomáhá nemocným a postiženým dětem.
Výtěžek dubnové akce je určen těžce handicapovaným dětem, které jsou
odkázány sna domácí péči svých rodičů, a to zejména na zakoupení různých
rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků apod., které jsou
nezbytné pro celodenní péči o tyto děti.
Za příspěvek 2625 Kč patří dík našim dětem, jejich rodičům a všem
zaměstnancům školy, kteří se na akci podíleli.
Mgr. Květa Nekolová
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Požární ochrana očima dětí
Slavnostní předání cen za
nejlepší práce ve výtvarné
a literární soutěži Požární
ochrana očima dětí se konalo
18. května 2011 v nové budově
hasičské zbrojnice Prahy 15.
Krásné ceny si odnesli za první
tři místa v literární soutěži
Michalea Dvořáková, Vojtěch
Pardubský a Natálie Glembová
ze třídy 3. B. Ve výtvarné
soutěži byli úspěšní na I. stupni
Karel Veidenthaler ze třídy 2. A
a Štěpán Wenzl ze 3. B. Na II.
stupni se radovali z vítězství
žáci Rostislav Vondra ze 6. A,
Lucie Hasenöhrlová z 8. A, Lukáš
Adámek a Dunja Kněževič z 9. A.
Diplomy a ceny vítězům předával
starosta Prahy 15 Ing. Pavel
Klega se zástupci hasičského
sboru.
Na závěr bylo pro všechny
zúčastněné připraveno bohaté
občerstvení a také předvedení
hasičské techniky. Bylo to velmi
pěkné odpoledne.
Mgr. Anna Chmelařová

Prevence na naší škole
16. a 20. května 2011 proběhly na naší škole v rámci
prevence besedy s praporčicí Veronikou Součkovou
z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
Besed se postupně zúčastnily všechny třídy naší školy.
Probíraná témata byla velmi aktuální. Byla přizpůsobena i věku
našich žáků. Týkala se bezpečného chování, dopravy,
nebezpečných látek, šikany, nutné obrany nebo extremizmu.
Besedy měly velký úspěch a těšíme se na další
spolupráci.
Mgr. Květa Nekolová
7

NOVINKY OD NÁS

Kouzelná noc na Křimické 2011
Ve středu 25. května večer bylo u nás na
Křimické zase veselo. Zpěv a smích se rozléhal v celém
okolí školy, vypukla totiž další Kouzelná noc v družině.
Rodiče doma napekli dobroty, hasiči přijeli
předvést svoji techniku a dohlédnout na náš táborák.
Opečené špekáčky všem moc chutnaly. Bývalí žáci,
dobrovolní hasiči, velmi vtipně a poutavě dětem
přiblížili požární techniku. Společný zpěv při kytaře
rozzářil tváře dětí a nikomu se nechtělo končit, ale
přišel večer, a tak hasiči zahoukali na dobrou noc.
Tatínek Hák s kytarou vyprovázel dlouhý
zpívající vlak dětí do pelíšků v družině. Tam se děti po
nutné očistě zavrtaly do spacáků, přitulily k plyšovému
příteli a poslechly si pohádku s ukolébavkou.
Vychovatelky na malé spáče dohlížely celou noc a ráno
hbitě připravily čaj a společnou snídani.
Před odchodem na vyučování všechny děti obdržely sladké odměny s certifikátem
účastníka Kouzelné noci. Ta se opravdu opět vydařila, a to i díky spolupráci s rodiči
a učitelkami Homolovou a Zadražilovou. Veliký dík patří panu Hákovi a jeho kolegům
hasičům.
Z takových společných zážitků si děti nejen vytvářejí vztah ke svému okolí, rodině
a škole, ale mohou se k nim kdykoli ve vzpomínkách vracet a čerpat z nich.
Mgr. Magdalena Hepnerová

Výlet na Tvrz Hummer
Díky nabídce MÚ Praha 15 se 1., 3., 4. a 5.
ročníky naší školy vydaly 9. června na výlet na
středověkou Tvrz Hummer. Program začal ve velké
aréně v 10 hodin ukázkou koňské show - drezury
a tandemového ježdění. Pak následoval souboj
středověkých rytířů v plné zbroji. Když představení
skončilo, byli jsme rozděleni do deseti skupin a začali
jsme plnit úkoly a soutěže na jednotlivých
stanovištích - u kejklíře, u tanečnice, u mistra
kamenořezbáře, u rytířů, na dětském hradu, na naučné
stezce, při keltských hrách, v lukostřelbě a v kouzelné
chaloupce. Nejvíce se nám líbilo u mistra kata, ale
zároveň jsme se i báli, protože
z jeho mučících
nástrojů šla opravdová hrůza. Závěrem jsme prošli
naučnou stezku.
Program byl připraven zábavnou i poučnou
formou a výlet se nám moc líbil.
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16 let spolupráce s gymnáziem v Německu
Krátce po Velikonocích v týdnu od 1. do 6. května 2011 se již tradičně rozezněla naší školou
němčina z úst rodilých mluvčí – 11 žáků 6. třídy burgkunstadtského gymnázia a jejich učitelek Katji
Roettinger a Sabiny Heppner.
Návštěva byla první částí vyvrcholení celoroční přípravy výměnného pobytu. A jak taková
příprava vypadá? V průběhu října a listopadu si děti vymění seznamovací dopisy. Potom již
následuje individuální korespondence mezi jednotlivými dvojicemi většinou formou e-mailů. Vedle
němčiny, kterou je napsán úvodní dopis, je dorozumívacím jazykem i angličtina, nejčastěji však mix
obou jazyků – hlavním cílem je dorozumět se!
Jako každoročně přijeli naši hosté v neděli krátce po poledni, kdy si je převzali na týden do
péče jejich „Gasteltern – hostitelští rodiče“, kteří jim poskytli rodinné zázemí a zajistili odpolední
program.
V pondělí ráno po slavnostním přivítání paní ředitelkou Mgr. V. Ducháčkovou a po prohlídce
školy následoval rychlokurz češtiny, v němž se němečtí studenti seznámili se specifiky české
fonetiky, odhalili tajemství našich háčků a čárek a za pomoci svých českých kamarádů zdolávali
úskalí výslovnosti „ř„ a dalších měkkých souhlásek, což bylo zdrojem pořádné legrace. Na závěr
výuky každá německo – česká dvojice předvedla český minidialog, skládající se z nejčastějších
společenských obratů, což opět přispělo k všeobecnému veselí.
V následujících dvou dnech poznávaly německé děti krásy naší Prahy. Všichni se těšili na
odpoledne, kdy jim program připravovala hostitelská rodina, a na celodenní výlet do automobilky
v Kolíně a svíčkárny v Šestajovicích. Na jízdu speciálním vláčkem, který nás provezl moderními
výrobními halami automobilky, a na vlastnoruční zdobení svíček v šestajovické svíčkárně hned tak
nikdo nezapomene.
Pátek byl posledním dnem, který prožili naši němečtí přátelé v Praze. Po dopoledni
stráveném v centru města, jsme se s našimi hosty rozloučili. Všichni se už moc těšíme na náš pobyt
v německých rodinách na přelomu května a června.
Ing. Hana Tomší a žáci 6.
třídy
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Naši žáci v Německu
V neděli 29. května 2011 v 8 hodin ráno vyrazila skupinka našich šesťáků do Burgkunstadtu,
malebného městečka na řece Mohanu v Horních Francích (severní Bavorsko), asi 100 km na západ
od Aše, aby oplatila návštěvu svým německým kamarádům a završila tak celoroční přípravu celého
projektu.
Během svého šestidenního pobytu měli žáci možnost nahlédnout do všedního života
v německé rodině, zažili každodenní dojíždění školními autobusy, seznámili se se školním
prostředím i způsobem výuky některých předmětů a zúčastnili se různých školních i rodinných akcí
a výletů. Jejich program měl podobný charakter jako program německých studentů při návštěvě
u nás – např.
- společný celodenní výlet, jehož cílem bylo již tradičně starobylé město Bamberg se svými
kláštery, chrámy a kostely a monumentální klášter Banz, vypínající se nad údolím Mohanu,
- prohlídka Burgkunstadtu a návštěva radnice, která tvoří dominantu města a je skvostnou
ukázkou typické hrázděné architektury, zde se žáci od paní místostarostky dozvěděli
nejzajímavější fakta z historie města,
- exkurze do velkozasilatelské firmy Baur a její sekce logistiky,
- společné akce hostitelských rodin, z nichž největší ohlas měla návštěva „opičí lanové dráhy“
a párty u jednoho ze spolužáků,
- oblíbená aktivita – nákupy.
A co lze říct na závěr? Naši šesťáci se na několik dní stali členy německých rodin, dokázali
sami sobě, že se v cizím prostředí neztratí, a mnozí z nich navázali hlubší přátelství a naplánovali si
vzájemné návštěvy o letních prázdninách.
Ing. Hana Tomší a žáci 6. třídy
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Evropa našima očima
Projekt Evropa našima očima úspěšně pokračoval i v měsíci květnu. Každá třída si připravila
velice zajímavou prezentaci svého státu. A že je nač se koukat! Nejeden rodič, žák či učitel se alespoň
na minutku zastaví u některého panelu a jen tak prohlíží a čte.
Poslední etapa našeho projektového vyučování je úspěšně za námi. Počasí nám přálo, a tak
jsme se mohli všichni sejít v atriu naší školy. A že bylo nač se dívat! Všechny třídy měly připravený
zajímavý program. Zaujal nás jistě i moderátor Arnošt Holan z 9.třídy, který nás celým programem
provázel a i ty nejmenší diváky zaujal. Velké díky patří i ozvučení, které zajistil Michal Macko také
z 9. třídy.
Porota to jistě neměla lehké. Každý nápad se cení, každé představení něčím zaujalo a jak to tak
chodí, každá soutěž má svého vítěze. Cenu poroty získaly třídy 3. B (Maďarsko) s 30 body, 3. A
(Švédsko) s 29 body, 2. A (Holandsko) a 1. A, B (Slovensko) shodně s 28 body.
Každý žák ale také mohl dát hlas té třídě, která se mu nejvíce líbila. Nejvíce hlasů od diváků
získaly třídy: 9. A (Řecko), 3. A (Švédsko) a 2. C (Itálie). To máme vítězů! Jak se ale říká: „Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ A teď už hurá na prázdniny.
Mgr. Jana Rusňáková
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Dopravně cyklistická soutěž
V polovině května se zástupci naší školy opět zúčastnili dopravně
cyklistické soutěže, kterou pořádal BESIP, OÚ Praha 10 a městská policie ve
spolupráci se základními školami na Praze 10 a 15. Soutěž byla připravena
v areálu Policejního muzea, kde se také nachází dopravní hřiště, na kterém
probíhala jedna z disciplín, a to znalost dopravních značek a pohybu cyklisty
v silničním provozu.
Soutěž měla dvě kategorie (starší a mladší) a obě zápolily ve stejných
disciplínách. Účastníci museli prokázat znalosti v poskytování první pomoci,
jízdě zručnosti a všeobecných znalostech.
Kdo ukončil soutěže, měl možnost si prohlédnout vystavené exponáty ve
vitrínách muzea či se dívat na ukázku výcviku policejního psa při zadržení
nebezpečného pachatele.
I když jsme tentokrát nevyhráli a nepostoupili do dalších kol, dozvěděli
jsme se nové věci, vyzkoušeli si dovednosti a příští rok se nebudeme bát do
této zajímavé soutěže přihlásit.
Jitka Boudná

Hokejbal v KOMA aréně
4. května se v naší KOMA aréně
uskutečnil hokejbalový turnaj o Pohár
starosty Prahy 15, který byl určen pro
žáky 2. – 4. tříd. Naši školu reprezentovali
tito žáci: Vitaly Shorban, Pavel Rusňák,
Jiří Petr, Jan Němec, Dominik Šimůnek,
Michael Krutil, Tomáš Kuchta, Lukáš
Verner, David Waltr, Matyáš Pazdera,
Daniel Smrkovský a Vojtěch Kápička.
Chlapci obsadili celkově 3. místo.
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NOVINKY OD NÁS

Pohár starosty Prahy 15 –
atletika
Základní
škola
Nad
Přehradou se stala organizátorem
atletických závodů o Pohár starosty
Prahy 15. 2. června se uskutečnila
první část určená pro žáky
z I. stupně. Soutěžilo se celkem ve
třech disciplínách – krátký běh na
60 m, dlouhý běh na 300 m a skok
do dálky.
Nejlepším reprezentantem
naší školy se stal Jiří Němeček,
který soutěžil v kategorii 4. a 5.
tříd. Získal hezké 3. místo.
Blahopřejeme.
Mgr. Simona Procházková

Vítězství ve florbale
25. května proběhl na Základní škole
Kutnohorská devátý ročník Florbalového turnaje
o pohár starosty Dolních Měcholup. Do turnaje bylo
přihlášeno celkem deset družstev, čtyři v kategorii
elévové pro začínající hráče a šest družstev v kategorii
mladší žáci. Naši školu jako začínající hráči
reprezentovali Aleksandr Šešlija, Jakub Pazdera,
Adam Čapek, Tereza Botková, Tereza Černá
a Johanna Sára Javorová. Především díky skvělým
výkonům Adama Čapka i všech děvčat se jim podařilo
zvítězit.
Mladší žáci ve složení Martin Krutil, Matyáš
Pazdera, Pavel Rusňák, David Waltr, Martin Nocar,
Michal Polesný, Patrik Chládek a Štěpán Wenzl
vybojovali 3. místo. Za zmínku stojí především
výkony Martina Nocara.
Všem
žákům
děkujeme
za
vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Simona Procházková
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1. ROČNÍK

1. A na škole v přírodě v Krásné.
Celá I. A se vydala na první společnou školu v přírodě do penzionu Krásná v Jizerských
horách.
Navštívili jsme místní pouť, kde jsme nakoupili dárečky pro maminky ke Dni matek.
Dokonce jsme zažili koncert v kostele. To bylo pro některé úplně poprvé. Prošli jsme Kittelovým
muzeem, kde jsme obdivovali, jak se žilo za našich prababiček. Pálili jsme čarodějnice, zpívali
u ohně. Udělali jsme si výlet na kozí farmu, kde jsme si mohli pohladit různá zvířátka.
Maminkám jsme ještě vyrobili korálky či obrázek v korálkové dílně. Po cestě zpátky jsme
objevili poklad. Nejvíc se nám ale líbil skřítkový les, kde jsme skřítkům stavěli domečky. Pískali
jsme také na flétnu, sportovali a hráli si na louce.
Zažili jsme krásné počasí, ale i déšť a sníh. Již víme, že na horách i v dubnu může
napadnout pokrývka sněhu. Přijeli jsme spokojeni a na stýskání nebyl čas.
Opravdu jsme se měli v Krásné krásně. Již se všichni těšíme na další školu v přírodě.
Mgr. Irena Vojtová
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2. ROČNÍK

Neobvyklý tělocvik
Jak všichni určitě víte, je v areálu
naší školy od října loňského roku nejlepší
hokejbalové
hřiště
ve
středních
Čechách. A když už máme tak dobré
hřiště u školy, s takřka ideálním
povrchem, proč ho nevyužít pro příbuzný
sport, napadlo nás.
A tak jsme si my, žáci II. C,
přinesli do školy v jeden čtvrtek inline brusle. Celou hodinu jsme potom
strávili tímto pro školní tělesnou výchovu
netradičním sportem.
Protože se nám bruslení velmi
líbilo, šlo nám, a také jsme se
v něm zdokonalili, zopakovali jsme si
hodinu bruslení ještě několikrát. A pokud
nám to počasí dovolí, možná nás zase ve
čtvrtek uvidíte in-line.
Naše
poděkování
patří
paní
Šloufové za pomoc při zavazování bruslí.
Žáci 2. C a Mgr. Lenka Zadražilová

Den dětí
Ve středu 1. června jsme oslavili
svůj svátek (Den dětí) návštěvou
filmového představení v kině Palace
Cinemas Park Hostivař.
Zhlédli
jsme
novou
českou
pohádku Čertova nevěsta. Film, který
pochází
z dílny pana Trošky, se nám
moc líbil.
Žáci II.B a II.C
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3. ROČNÍK

Roční období
Jaro, léto, podzim, zima,
to jsou roční období.
Všechny čtyři jsou moc prima,
ty to víš i já to vím.

Jaro - kytky na stráních,
léto – voda v potocích.
Podzim, krásně v sadu je.
Zima? Ta moc prima je.

Když to dáme dohromady,
vznikne nám rok překrásný.
Všechno, co chceš, to je tady,
ty to víš i já to vím.
Michaela Dvořáková, III. B

Škola v přírodě
Partu Hic z Radvanic měli žáci III. B a V. B na škole v přírodě v Radvanicích u Trutnova, kde
si užívali krásného počasí a malebné přírody v podhůří Krkonoš.
Kromě turistických vycházek do přírody spojených s výstupem na rozhlednu Žaltman
a zajímavou prohlídkou bunkrů navštívili také zámek Náchod, Ratibořice a Babiččino údolí.
Obdivovali Skalní město v Adršpachu a svezli se na lodičkách mezi pískovcovými velikány.
Zajímavé poznatky a zážitky si přinesli též z hvězdárny v Úpici. Kromě toho se také pobavili
při noční bojovce a náročném desetiboji, který připravili páťáci třeťákům ke Dni dětí. Největší zážitek
však mají z pěnové párty, kdy v rytmu diska skotačili po pás v teplé a voňavé pěně, chrlící z velkého
vodopádu. Plni dojmů, odměn a suvenýrů se šťastně navrátili domů.
Mgr. Anna Chmelařová a žáci III.B
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3. ROČNÍK

Třeťáci v Benátkách
Dne 13. května žáci 3. A a 3. B vyjeli na
vlastivědný výlet do Benátek nad Jizerou.
Navštívili
jsme
zde
zámek
a
muzeum
s interaktivní expozicí keltského sídliště, pravěké
a středověké astronomie, třicetileté války
a období císaře Rudolfa II.
Mohli jsme si obléknout keltský oděv,
vyzkoušet, jak se mlelo obilí a ková kůň. Chlapce
zajímalo hlavně brnění středověkého rytíře
a sečné i střelné zbraně. Dívky se natřásaly
v šatech z rudolfínské doby a všichni jsme
s obdivem sledovali oblohu z dalekohledu hvězdáře
Tycha de Brahe. Jako upomínku jsme si zakoupili
přírodní keltské šperky a ozdoby.
Mgr. Jana Vránková

3. A ve východních Čechách
Ve dnech 20. - 27. května se naše třída zúčastnila školy v přírodě v Radvanicích u Trutnova
v Krkonoších. Celý týden jsme zažívali spoustu zajímavých věcí.
Viděli jsme, jak vypadá krajina po rekultivaci, a nikdo z nás by v krásné přírodě nepoznal
bývalou hořící skládku. Navštívili jsme i chráněnou oblast, kde jsme se seznámili s původní
architekturou oblasti Jestřebích hor, s tzv. roubenkami, z nichž nejstarší byla postavena v roce 1871.
Podnikli jsme i výlety do blízkého okolí, např. na rozhlednu Žaltman a do obce Slavětín, kde
jsme viděli původní opevnění státních hranic - bunkr, kam jsme se šli i podívat. Další výlety nás
zavedly k historickým památkám - do náchodského zámku a Ratibořického údolí. Poznali jsme
i
přírodní krásy tohoto kraje - Adršpašské skály.
Celý týden probíhala soutěž „barevných družstev“, kdy jsme odpovídali na otázky, které se
týkaly poznávání naší přírody. Na hřišti jsme hráli míčové hry a soutěžili v různých sportovních
disciplínách. Během našeho pobytu jsme získali mnoho nových poznatků a vědomostí, které budeme
při vyučování potřebovat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat pí. vychovatelce Boudné, která pro nás tento krásný
program připravila.
Mgr. Jana Vránková
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4. ROČNÍK
Návštěva Betlémské kaple
S naší paní učitelkou V. Kolářovou jsme navštívili
Betlémskou kapli. Paní průvodkyně nám vyprávěla o Mistru
Janu Husovi, kde kázal, co kázal a proč. Přesně řekla to, co
jsme potřebovali vědět, a každého to bavilo. Paní
průvodkyně nás pochválila, že jsme toho hodně znali.
Viděli jsme obrazy z doby, kdy žil Mistr Jan Hus,
starou kašnu, která, jak nám paní průvodkyně řekla, byla
několikrát přemístěna. Následovala prohlídka jeho pracovny,
o které jsme se dozvěděli také mnoho zajímavých informací.
Sepisoval zde různé události v letech 1402 – 1412.
Betlémská kaple je naší důležitou národní památkou.
Byla založena roku 1391 pro česká kázání. Gotická síň na
lichoběžníkovém půdorysu s dřevěným stropem byla později
přestavěna na stejnolodi o šesti nízkých lodích. Od roku
1661 sloužila jako katolický kostel, roku 1786 byla zbořena
a v 50. letech 20. století opět zrekonstruována.
Všem bych tento výlet doporučila, byl velmi
zajímavý a poučný.
Adéla Procházková, 4. A

Výlet na Pitkovickou stráň
Dne 9.4. 2011 jsme podnikli výlet na nedalekou Pitkovickou stráň. Autobusem jsme se svezli na zastávku
Bellova, sešli jsme dolů ze silnice a ocitli jsme se na cestičce lemované stromy.
Cestou na stráň jsme viděli tři bažanty, byli krásně zbarvení. Jejich zelená a modrá ocasní péra se leskla
pod slunečním světlem jako diamanty. Do bločku jsme si mohli psát, co kde roste, kvete nebo hnízdí. Paní učitelka
říkala, že bude i překvapení, všichni jsme si v duchu tipovali, co to asi bude.
Po úzkém mostě, jsme přešli přes malou říčku. Když jsme byli na druhé straně, uviděli jsme obrovskou
stráň obklopenou kvetoucími divokými třešněmi. Většina dětí fotila, včetně mě a mých kamarádek, ale některé
děti šly zatvrzele dál, jako by tam nic nebylo. V altánku jsme se nasvačili a šli jsme dál. Po chvíli jsme narazili na
obrovský kopec a tam jsme si mohli zahrát vybíjenou, ale my jsme dali přednost sezení a dojídání svačiny.
Po silnici jsme pak přešli za sebou jako husy, paní učitelka nám sdělila, že tohle je to překvapení a ukázala
ohradu, kde byli berani, ovce a jehňata. Když jsme se vrátili do školy, měli jsme co vyprávět ...
Kristýna Brejchová, 4 .B

Den v Národním muzeu
V pondělí 30. května šla 4. B do Národního
muzea na pořad Projekt středověk. Nejdříve jsme
vešli do historické budovy Národního muzea
a potom jsme se přemístili do nové budovy.
Dali jsme si věci do šatny a poté jsme šli do
expozice Poklady Moravy. Po prohlídce jsme si
mohli vyzkoušet středověké šaty, rytířské brnění
nebo si navléct okovy. Když jsme si vše vyzkoušeli,
dostali jsme pracovní listy, abychom si ověřili, co
jsme si zapamatovali. Za 15 minut jsme všichni
odevzdali práce a přešli jsme do 2. patra na expozici
fotbalu o panu Masopustovi, který byl zařazen do
FIFA 100, seznamu nejlepších žijících fotbalistů,
který sestavil světoznámý brazilský útočník Pelé.
Výstava se mi velmi líbila.
Jan Květ 4. B
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5. ROČNÍK

Škola v přírodě 5. A
Tato škola v přírodě pro nás byla
výjimečná, protože to byla naše vůbec
poslední škola v přírodě s paní učitelkou
Jaroslavou Koubíkovou (naší třídní učitelkou).
ŠvP se odehrávala v Rekreačním a školicím
středisku Loutí na Slapech. Cestou na místo
pobytu jsme z autobusu viděli krásnou
přírodu a krásné panorama vodní nádrže
Slapy.
Druhý den večer žáci s pomocí učitelek
vytvořili čarodějnici a společně jsme ji spálili
na hranici. Každý byl nastrojen do
„čarodějnického“ stylu a ke konci večera se
konalo vyhodnocování kostýmů. Každý den
jsme chodili na výlety a společně se 4. B
poznávali
krásy
Středočeského
kraje.
Navštívili jsme například obec Jablonná nad
Vltavou, přehradu Slapy a jednoho dne jsme
se projeli loďkou po Vltavě. Zpestřením
celého pobytu byl pštros, kterého majitelé
penzionu chovali na zahradě.
Krásný pobyt jsme zakončili „hrůzostrašnou“ bojovou hrou, jejíž trasa vedla
pěšinkou mezi keři a na které nás postupně postrašilo 13 strašidel!
Každý den byla malá procházka a během pobytu jsme si třikrát zatancovali na
diskotéce. Škola v přírodě se nám moc líbila a budeme na ni rádi vzpomínat.
Lucie Rosičková, 5. A

Ukaž, co umíš
Koncem dubna se uskutečnila matematická soutěž pro žáky
pátých ročníků „Ukaž, co umíš“. Konala se na ZŠ Uhelný trh. Z naší
školy se nás zúčastnilo devět: Zuzana Petrová, Angelina Zhyhár,
Nela Štěpánová, Veronika Fišerová, Adéla Dočkalová, Veronika
Trávníková, Jiří Vaniš, Jiří Němeček a já, Lucie Anýžová.
Řešili jsme celkem 5 úkolů. Příklady na logické myšlení,
praktické dovednosti, tréma a vše, co k tomu patří. Nejlépe se z naší
školy umístila Zuzka Petrová, která měla 34 bodů a získala krásné
3. místo. Jelikož jsem byla na 17. místě z 200 soutěžících, tak mi to
asi také docela vyšlo.
Celé soutěžení mi přišlo zábavné a hlavně jsme si změřili síly
s páťáky z ostatních pražských škol.
Lucie Anýžová, 5. B
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ

Zkuste hádat:
1. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?
2. Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě
budete?
3. Co bylo první - kuře nebo vejce?
4. Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré vlasy.
Jak je to možné?
5. Vyslovíš-li mé jméno, zabiješ mě. Kdo jsem?
6. Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muže na obrazu je
synem mého otce. Kdo je na obrazu?

Na prázdninách

Těsně vedle

„Pepíčku, proč si nehraješ s Davídkem?“
„Protože je to vejtaha, strašpytel a okusuje si nehty.“
„Ale to snad není tak hrozné, spousta dětí si okusuje
nehty...“
„Ale ne na nohou.“

Výsledky: 1. Měsíc, 2. Na druhém, 3. Vejce, kladli je dinosauři, kuřata ještě
nebyla, 4. Třetí muž je holohlavý, 5. Ticho, 6. Můj syn

Kočičí dudlík
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6. ROČNÍK

Kunratický les
Třída 6. A se zúčastnila akce „Do
lesa s lesníkem“ v Kunratickém lese. Byli tu
opravdový lesníci, kteří nám představili celý
les. Dozvěděli jsme se skoro všechny údaje
o stromech, například jak změřit stáří
stromu, aniž bychom ho museli porazit.
Dokonce jsme sázeli i malé stromečky,
kterým bylo okolo dvou let. Také jsme
viděli mapu lesů. Každý kousek lesa je zde
znázorněn, dokonce i podle stáří stromů,
a to pomocí různých barev. Bylo to
zajímavé, a protože jsme moc nezlobili,
mohli jsme si vybrat dárek. Například
záložky, dřevěné propisky, letáčky apod.
Moc se nám tam líbilo. Bylo to zajímavé, ale
i naučné.
Petra Pavlíková, Martina Krotilová

Den dětí v 6. A
Jak asi víte, každá třída naší školy
oslavila Den dětí po svém. 6. A navštívila
zábavný projekt Pražské vědohraní, které se
konalo v budově Matematicko-fyzikální fakulty
UK v Tróji.
Program byl opravdu bohatý. V bublináriu
jsme si mohli vyzkoušet, jak se dělají obří
bubliny, sledovali jsme pokusy s tekutým
dusíkem, v sekci astronomie nás zaujalo
sestavování dalekohledu a zajímavé byly i pokusy
s balónky a světlem. V debrujárské herně jsme
si
mohly
vyzkoušet
různé
hlavolamy.
Organizátoři si pro školy připravili dva soutěžní
okruhy. Naše třída se vydala na malý okruh, kde
se řešily různé fyzikální úkoly, např. jsme
sestavovali elektrický obvod, určovali hustotu,
sestavovali jednoduchý elektromotor nebo dělali
pokusy s magnety.
Celá akce nás bavila, protože to bylo
zajímavé i poučné.
Petra Pavlíková, Martina Krotilová
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7. ROČNÍK
Policie radí, informuje, varuje
Na naší škole se pořádala beseda s policií. Mohli jsme si vybrat
jakékoli téma, o kterém jsme se chtěli bavit. Povídali jsme si o šikaně
a kyberšikaně. Také se nás ptali na různé otázky a my jsme si měli vybrat
jednu z odpovědí. Ve většině jsme uspěli. Policistka, se kterou jsme si
povídali, měla mnoho zajímavých příhod z „terénu“ a nějaké nám
i vyprávěla. Beseda byla zajímavá, poučná, ale i zábavná.
Kateřina Mlezivová

Lidice
Do Lidic jel celý druhý stupeň, až na šesťáky. Nejdříve
jsme šli do místnosti s počítači, kde jsme se dívali na fotky
z původních Lidic. Poté následovalo muzeum. Na stěnách byly
promítány filmy o druhé světové válce i o událostech
v Lidicích. Byly tam i fotky a jména lidí a mnoho dalších věcí.
Když jsme si muzeum prohlédli, tak nás průvodkyně po
přestávce venku vzala na místo, kde stála vesnice. Šli jsme se
podívat na památníky lidických mužů a potom lidických dětí.
Měli jsme takový zvláštní pocit, když jsem se dívali na tu zem,
kde nebyl jediný domek, a věděli jsme, co se tam v minulosti
stalo. Dali jsme na památníky květiny a jeli jsme zpátky do
školy.
Lucie Zelená

Zámek Stránov
Šestá a sedmá třída vyrazily na výlet na
zámek Stránov, který se nachází nedaleko
Mladé Boleslavi. Pořadatelé akce s názvem
Záhadný poklad nás zavedli do doby vlády
Rudolfa II. Na začátku akce jsme dostali, takže
jsme si mohli prohlédnout dobové stánky,
zúčastnit se několika soutěží (střelba lukem, hod
sekyrou, hod na cíl), koupit si občerstvení,
a dokonce si i nechat namalovat tetování.
Poté jsme zahájili prohlídku zámku, kde
nás přivítal zámecký pán Jan Zbyněk Zajíc.
V jednotlivých místnostech jsme si mohli
prohlédnout alchymistickou dílnu, první
veřejnou pitvu nebo vést diskuzi s Tycho de
Brahem a Janem Keplerem. Někteří z nás se
ještě vydali na naučnou stezku, kde jsme řešili
různé otázky. Na závěr se konalo poutavé
divadelní představení a vyhlášení vítěze soutěže
o hledání záhadného pokladu. Naše škola
obsadila první místo, takže jsme si odvezli
zajímavou knihu o lidském těle a malý poklad.
Mgr. Simona Procházková, Petra Pavlíková
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8. ROČNÍK

Lidice
2. června jsme navštívili obec Lidice. Protože si v těchto dnech připomínáme 69. výročí
vyhlazení této vesnice, chceme zavzpomínat na tuto tragickou událost. Po atentátu na říšského
protektora Reinharda Heydricha dne 27. května 1942 se ještě vystupňoval teror nacistických
okupantů proti českému národu. Jednou ze zastrašovacích akcí se stalo vyhlazení obcí Lidice,
které navrhl K. H. Frank. Plán byl opravdu drastický, muži měli být zastřeleni, ženy uvězněny
v koncentračních táborech a děti dány na převýchovu nebo usmrceny pomocí plynu. Obec měla
být zničena tak, aby její název zmizel z mapy. Akce byla spuštěna 10. června 1942. Na místě
bylo zavražděno 173 mužů, 82 dětí bylo usmrceno v koncentračním táboře výfukovými plyny,
17 jich bylo vybráno k poněmčení, ženy byly poslány do koncentračních táborů, kde jich 53
zahynulo. Tento krvavý čin měl odezvu po celém světě, na protest proti nacistickému řádění
byly některé obce v Mexiku, v USA v Austrálii nebo v Brazílii přejmenovány na Lidice.
Při naší návštěvě v Lidicích jsme navštívili muzeum, kde jsme si prohlédli dobové
fotografie a filmy, oblečení a předměty, které se dochovaly. Po prohlídce muzea jsme se
přesunuli k pomníku, který byl postaven na místě, kde byli vyvraždění lidičtí muži. Na konci
prohlídky jsme se zastavili u památníku lidických dětí a prošli jsme Růžový sad, který zde byl
v roce 1955 vybudován na podnět spolku Lidice budou žít.
Lucie Hasenöhrlová, Klára Morozovičová
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Den dětí v ZOO
Ve středu 1. června jsme v rámci oslavy Dne dětí již
tradičně navštívili zoologickou zahradu. Počasí bylo příjemné,
takže jsme viděli spoustu zvířat ve výbězích. Dozvěděli jsme se
také spoustu informací o nich a jejich domácím prostředí. Měli
jsme i možnost zasoutěžit si s Nesquikem o zajímavé výhry.
Všem se tam moc líbilo a nikomu se ze ZOO nechtělo.
Anička Valentová

ZÁBAVA – II. STUPEŇ
Optické klamy

Rovné nebo křivé čáry

Dvojitá terasa

Králík nebo kachna
Nápis nebo objekty

Tihle to netrefili:
„Můj tatínek má zase nové auto,“ vytahuje
se Pepíček před kamarády.
„A kde ho má?“ zajímají se spolužáci.
„Schne v garáži. Celou noc ho barvil
a vyměňoval čísla.“

Ve škole: „Pepíčku, kdopak ti pomáhal
s domácím úkolem?“
„Nikdo, paní učitelko.“
„Pepíčku, mluv pravdu! Kdo ti radil při
domácím úkolu?“
„Tatínek.“
„Tak mu prosím vyřiď, že Wolker byl Jiří
a ne Johny.“

Sjede trabant do příkopu a zůstane stát vedle
kravince.
Kravinec povídá: „Co ty jsi zač?“
Trabant: „Já jsem AUTO!“
Na to kravinec: „Jestli ty jsi auto, tak já jsem
PIZZA!“

„Myslím si, že na celosvětovém trhu je místo
maximálně pro 5 počítačů.“
Thomas Watson, ředitel společnosti IBM, 1943
„Ani sám Bůh nemůže potopit Titanic“
člen posádky Titanicu, 10. dubna 1912
„Všechno, co mohlo být vynalezeno, již
vynalezeno bylo.“
Charles H. Duell, zaměstnanec amerického
patentového úřadu, 1899
„Kdo by chtěl k čertu slyšet herce, jak ve filmech
mluví?“
H. M. Warner spoluzakladatel Warner Brothers,
1927
„Je úplně jedno, co dělá. Stejně nikdy ničeho
nedosáhne.“
řekl v roce 1895 učitel otci Alberta Einsteina
„Elektronická pošta skutečně pracuje tak, jak
bylo slíbeno. Bohužel si nenašla cestu přes zažité
lidské zvyky. Byla tedy uvítána technickými typy,
ale sekretářky a všichni ostatní ji odsunuli na
vedlejší kolej, protože se ukázalo, že je pro ně
příliš složitá.“
časopis Time, 1991

DRBÁRNA
SuperStar 2011 zná vítěze
Velké finále talentové soutěže SuperStar
proběhlo 5. června. Sešli se v něm dva rockově
založení zpěváci Gabriela Gunčíková a Lukáš
Adamec. Každý v závěrečném kole zazpíval tři
písně, dvě dle vlastního výběru a třetí skladbu si
vybrali navzájem. Úplně posledním jejich
vystoupením v letošní řadě se stal duet I Got
You z muzikálu Pomáda
Při tipech poroty na vítěze zaznělo
čtyřikrát jméno Gabriely Gunčíkové, přesto
překvapivě zvítězil Lukáš Adamec ze Slovenska.
Zachoval se však jako pravý gentleman a ze své
výhry 100 tisíc eur věnoval deset procent své
soupeřce a kamarádce Gabriele.

Nejkrásnější lidé planety
Americký časopis People už tradičně vydává
žebříček nejkrásnějších lidí planety. Na nejvyšším
stupínku stanula pro letošní rok herečka Jennifer Lopez,
druhou příčku obsadil Zac Efron. Mezi další celebrity,
které se probojovaly na přední místa, patří Reese
Whiterspoon, Jessica Simpson, Mandy Moore, Katie
Holmes, Jennifer Hudson, Dany Delany, Emma Stone,
Mindy Kaling, Sandra Bullock Jen Lawrence a Eva Longoria.
V předchozích letech jsme mohli na prvním místě vidět
např. Christinu Applegate, Julii Roberts, Kate Hudson
nebo Drew Berrymore.

Jak bydlí J. K. Rowlingová
Autorka Harryho Pottera J. K. Rowlingová si pořídila
dům za 1 milion liber (27 milionů Kč) jen proto, aby ho
zbořila. Slavná spisovatelka koupila dům ve skotském
hlavním městě pouze proto, aby si mohla rozšířit zahradu.
Může si to dovolit, jen z procent prodeje knih o Harry
Potterovi si vydělá milion liber každé tři dny. Spisovatelka
nyní žije s manželem a třemi dětmi v památkově chráněném
domě ze 17. století, který si pořídila před dvěma lety.
Teď dokoupila sousední dům, který je jen 40 let
starý. Chce ho odstranit a na pozemku zřídit zahradu
v renesančním stylu. Městská rada Edinburghu plán
schválila a ani společnost Historic Scotland nic nenamítá.

