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                                                           Milí čtenáři,  

vítáme vás u druhého vydání časopisu Křimda. V tomto čísle se můžete těšit na články      

o předvánočních akcích, kterých bylo opravdu hodně, vědomostních i sportovních 

soutěžích. Jelikož se rychle blíží jarní prázdniny, máme pro vás tipy, kam vyrazit a kde si 

odpočinout nebo se pobavit. Tomuto tématu se věnuje rubrika „Zaměřeno na...“. Doufáme, 

že se vám první vydání časopisu v roce 2018 bude líbit a těšíme se na příště.  

                                                                                                          Vaše redakce 
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INTERVIEW 
 

1. Máte nějaké zajímavé vzpomínky na děti, které 

jste v minulosti učila?  

Učila jsem spoustu dětí a na většinu z nich mám 

příjemné a často úsměvné vzpomínky. 

2. Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo v dětství vaše 

vysněné povolání?  

Ano, vždycky jsem chtěla učit. Moje maminka 

pracovala jako úřednice a já jsem u nich v podniku na 

ni často musela čekat, abych nebyla doma sama. 

Vždycky jsem jí říkala, že bych tu její práci dělat 

nechtěla, že by mě nebavila. Ale měli tam takový starý 

sejf s ošoupanými dveřmi, na které se dalo docela 

dobře malovat křídou, což mi zpříjemňovalo nudné 

čekání v kanceláři. 

3. Co ráda děláte ve volném čase?  

Především venčím naši fenku Zorku. Když je hezky, 

chodíme i na delší procházky do parku. O víkendech 

často podnikáme s rodinou nebo kamarády výlety do 

přírody nebo za kulturou.  A samozřejmě ráda čtu. 

4. Na co ráda vzpomínáte z vlastních školních let?  

Ráda vzpomínám na paní učitelku v 1. třídě, která 

uměla krásně vyprávět příběhy ze života, a ty o 

zvířatech si pamatuji do dneška. A pak následovalo 

mnoho dalších fajn učitelů. Naše třídní ze základky 

bude mít v únoru osmdesátiny, tak se pro ni chystá 

nějaké překvapení a společná oslava. A samozřejmě 

ráda vzpomínám na spolužáky a různé „blbinky“, 

které jsme společně vyváděli. 

5. Co se vám na dnešních dětech nelíbí? A naopak, 

co se vám na nich líbí?  

Nemyslím si, že dnešní děti jsou o moc jiné než ty 

dřívější. Vyrůstají jenom v jiných podmínkách, které 

je formují někdy lepším, jindy horším směrem. 

V dnešní době se hodně dbá na práva dítěte a děti jsou 

si svých práv vědomy, což je dobře, ale občas některé 

zapomínají, že s právy jsou spojeny i povinnosti. 

6. V jakém předmětu jste nejvíce vynikala a který 

vám naopak nebyl příjemný?  

Samozřejmě jsem měla ráda jazyky včetně češtiny, 

dějepis, přírodopis i zeměpis. Z matematiky jsem měla 

respekt, ale na gymplu jsem z ní dobrovolně 

maturovala. Na gymnáziu jsem neměla ráda chemii, 

protože naše chemikářka byla přísná, chladná a bez 

úsměvu a budila v nás hrůzu, ačkoli byla mladá, jen      

o málo starší než my.  

7. Je něco, co byste na této škole ráda změnila?  

Byla bych ráda, kdyby na naší škole byla čtyřhodinová 

dotace angličtiny. Na tuto hodinu navíc bych žáky 

přerozdělila podle prospěchu, takže nadaní by si dále 

rozšiřovali slovní zásobu a trénovali konverzaci a ti 

průměrní a slabší by se nestresovali dalším učivem, 

ale opakovali by a upevňovali to, co již bylo probráno. 

 

 
 

 

8. Máte z něčeho strach?  

Ano. Bojím se nemocí a bojím se o své blízké.       

A moc ráda bych se tohoto strachu zbavila, protože 

tím nikomu nepomohu a jen to kazí radost ze 

života. 

9. Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste s nimi 

udělala?  

Koupila bych dětem byt, aby se nemusely zadlužit 

na celý život, a určitě bych dala část na opuštěná 

zvířata a také bych cestovala. 

10. Jaké je vaše oblíbené jídlo? 

Ráda jím a jídlo pro mě představuje příjemnou část 

dne, na rozdíl od dob mého dětství, kdy doba jídla 

pro mě představovala ztrátu času a byla by se mi 

líbila nějaká pilulka, která by se spolkla, a tím by 

to bylo vyřízeno. Teď mi chutná téměř všechno      

a k snídani mám ráda například banán politý 

kvalitní čokoládou. 

11. Měla jste někdy chuť nechat profese 

učitelky?  

Ne, nikdy. Mám štěstí, že mám povolání, které mě 

těší. Povolání, které v žádném případě není nudné, 

je kreativní a smysluplné. 

12. S kterou postavou z historie nebo 

současnosti byste se chtěla setkat a proč? 

Ráda bych se sešla s Jamesem Herriotem, autorem 

knih o zvěrolékaři (ale ten zemřel asi před 10 lety) 

nebo s anglickou historičkou a spisovatelkou 

Cynthií Harrod-Eagles, autorkou úžasné rozsáhlé 

ságy o šlechtickém rodu Morlandů na pozadí 

historických událostí v Anglii i ve světě od          

15. století až po 2. světovou válku. 

             Lucie Pondělíčková, Adéla Svobodová 
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Na naše otázky odpovídala paní učitelka Ing. Hana Tomší 



 

Třída: Jméno: 

6. A 
J. Ondříček 

B. I. Shagdar 

6. B 
D. Dvořák 

A. Raková 

7. A 
A. Blažková 

K. Hovorková 

7. B 

K. Balážová 

J. Chovan 

J. Sobková 

8. A M. Růžičková 

8. B M. Hertlová 

9. A 
M. Bezpalec 

J. Doležal 

9. B 
L. Hájková 

P. Řehák 

NOVINKY OD NÁS 

Žákovský parlament 

 7. a 8. prosince proběhly druhé volby do 

žákovského parlamentu, v nichž zvítězili kandidáti 

uvedení v tabulce. 

Za dva měsíce naší činnosti se nám podařilo 

učinit inspirativní setkání se žákovským 

parlamentem ZŠ K Milíčovu z Prahy 11, jednat 

s paní zástupkyní Ludwig o problematice front na 

obědy, informovat o provozu školní jídelny ve 

spolupráci s její vedoucí paní Hasilovou a založit 

školní nástěnku Bubble school, na kterou 

přispívají výhradně žáci. S novými členy se také 

setkala paní ředitelka. 

Žákovský parlament se nově schází 

v pondělí v odpoledních hodinách. 

                             Mgr. Adéla Koryntová 

 

  

Ve středu 24. ledna 2018 jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Po těžké nemoci zemřela ve svých 73 letech  

PaedDr. Jitka Parkanová, která působila jako ředitelka na naší škole v letech 1991 až 2006, tedy 

dlouhých 15 let. Oslavy 35. výročí školy se už bohužel ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit, ale 

všem žákům, pedagogům a správním zaměstnancům stihla popřát do dalších let mnoho štěstí a úspěchů. 

                              Čest její památce. 
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NOVINKY OD NÁS 

Charita na naší škole 
 I v letošním roce se naše škola zapojila do charitativních akcí. Pro Život dětem (naše známé 

Srdíčkové dny) jsme pořádali dvě sbírky - podzimní a vánoční.  

Při podzimní sbírce jsme prodávali magnetky se zvířátky, klíčenky a další drobnosti. Výtěžek z akce 3815 

korun byl použit na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči 

svých rodičů.  

 Při vánoční sbírce jsme prodávali CD s originálními vánočními koledami od známých interpretů, 

sáčky s brazilskou kávou, magnetky, propisovačky a srdíčka. Částka 3630 korun byla použita na pořízení 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, 

rehabilitačních pobytů atd… 

 Celkově jsme za účast v podzimních Srdíčkových dnech 2017 a v zimních Srdíčkových dnech 2017 

získali prodejem předmětů s logem Život dětem částku 7445 korun. Poděkování patří dětem, jejich rodičům 

a zaměstnancům školy. 

                                                                                                    Mgr. Květa Nekolová  

 

Charita pro azylový dům Rybka Husinec 
 Stále pokračujeme v pomoci dětem a jejich rodičům z azylového domu Rybka v Husinci. Nejinak 

tomu je i v letošním školním roce, kdy sbírka probíhá nepřetržitě. Před Vánocemi jsme posílali velké 

množství dárků pro děti. Poděkování patří paní učitelce Haně Tomší, protože zajistila odvoz věcí do 

azylového domu. Nyní čekáme na pokyn z azylového domu a obrovské množství věcí je připraveno 

k odvozu.  

 Zvláštní poděkování patří paní Stroblové, babičce Natálie Vítkové z 5. B, dále Andree a Michaelu 

Šlechtickým, kteří azylový dům zásobili měrou vrchovatou. Za pomoc při sbírkách děkuji všem dětem, 

rodičům, paní hospodářce, paní školnici, všem zaměstnancům a vedení školy, které nám umožňuje tuto 

činnost provozovat. 

                                                                                                                         Mgr. Květa Nekolová 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Bob a Bobek - králíci z klobouku vyhráli výtvarnou soutěž 
 Ocenění za 1. místo v kategorii Pohádkový příběh soutěže „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“, 

kterou vyhlásil Fond ohrožených dětí, získal Martin Luňák, žák 5. B. Jeho „Bob a Bobek“, malovaný suchým 

pastelem, byl vybrán z 3,5 tisíce zaslaných obrázků. Obrázky budou využity k podpoře projektu Klokánek. 

Poslouží na výzdobu zařízení a jako dárek a poděkování přispěvatelům a podporovatelům FOD. 

Martinovi moc gratulujme a přejeme hodně dalších úspěchů! 

                                                                  Mgr. Petra Henderson 

 

Ovoce a zelenina do škol 
 Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie Ovoce a zelenina do škol, v rámci něhož žáci                    

1. i 2. stupně dostávají jednou týdně zdarma ovoce nebo zeleninu. Cílem tohoto projektu je podpora zdravé výživy   

u dětí už od nejmladšího věku. A právě pro ty nejmladší je součástí projektu výchovně vzdělávací program, v rámci 

něhož naši školu navštívil plyšový maskot Bovýsek. Děti si s ním zasoutěžily a získaly drobné dárky. Zatím 

poslední akcí tohoto projektu byla ochutnávka exotického ovoce. 

                                                                                                        Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

Matematické soutěže na ZŠ Křimická  
V prvním pololetí se konaly dvě matematické soutěže: Zdatný matematik 

a část Matematické olympiády (školní a obvodní kolo pro kategorie Z5 a Z9). 

Jako první se uskutečnila 29. listopadu soutěž Zdatný matematik. Letošní 

ročník této soutěže byl pro nás mimořádně úspěšný. Z naší školy se ho zúčastnilo 

čtrnáct žáků. Úspěchu dosáhli v kategorii 5. ročníků Jana Koďousková (1. místo), 

v kategorii 6. ročníků Jakub Kurdiovský (3. místo), v kategorii 8. ročníků Terezie 

Koudelková (1. místo) a v kategorii 9. ročníků Petr Řehák (1. místo). 

Obvodní kolo Matematické olympiády proběhlo 24. ledna tradičně na ZŠ 

Kodaňská. Na základě školního kola postoupili: Anna Cieslarová z 9. B, Adam 

Bannert, Lukáš Randus z 5. A, Karolína Beziazîcinîi, Klára Hypšová, Jakub 

Jelínek z 5. B,  Jana Koďousková a Bára Voříšková z 5. C. Úspěšné řešitele zatím 

neznáme. Žáky 6. až 8. ročníku obvodní kolo matematické olympiády teprve čeká 

28. března 2018. 

Všem šikovným počtářům děkujeme za reprezentaci a těšíme se na jejich 

další matematické úspěchy.  

                                        Mgr. Jaroslava Sýkorová 

 

Mladý chemik  
     Naše škola se každoročně účastní soutěže Mladý chemik. První, tedy školní kolo soutěže se konalo            

13. listopadu. Zájemci z řad žáků 9. ročníků měli možnost ověřit své znalosti chemie z 8. ročníku. Soutěžící měli za 

úkol vyřešit 10 testových otázek.  

Nejlepších výsledků dosáhli: Anička Cieslarová (9. B), Adéla Tempelová (9. A) a Tomáš Náměstek (9. A). 

Tito žáci postoupili do 2. kola, které se konalo 13. prosince v budově Masarykovy střední školy chemické 

v Křemencově ulici. Škola je spíše známa jako „Křemencárna“.  

Doprovodnou soutěží 2. kola bylo zpracování tématu „České chemické názvosloví nejlepší na světě“. 

V testu bylo 11 otázek a opět si žáci procvičili učivo 8. ročníku. Nikdo z našich žáků dále nepostoupil. Nejlépe si 

vedla Anička Cieslarová. Konkurence byla opravdu veliká a silná, i přesto se žáci snažili a my jim děkujeme za 

reprezentaci školy.  

                                                                            Mgr. Zuzana Šimková, Adéla Tempelová 
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NOVINKY OD NÁS 

Pražský pramen 
 V letošním roce se konal 10. ročník soutěže Pražský pramen. Pořadatelem této soutěže je 

Gymnázium Botičská za přispění grantů z Magistrátu hl. m. Prahy.  Školního kola se zúčastnilo celkem 

patnáct žáků naší školy.  Zadání domácího kola odevzdali tři žáci naší školy. Témata domácího kola byla 

rozdělena do pěti okruhů – Mikroregion centrální Prahy, Plankton, Šíření semen a plodů, Vypařování         

a Hoření svíčky. 

 Do finálového kola postoupilo 30 nejlepších žáků z 24 pražských základních škol. Za naši školu to 

byli Anna Cieslarová z 9. B a Vojta Göpfert ze 7. A. Finálové kolo probíhalo třídenním soustředěním. 

Každý den se konaly přednášky i praktické laboratorní cvičení. Závěr celé soutěže proběhl v pražské 

zoologické zahradě. 

                                                                      Mgr. Kamila Merxbauerová 

 

Hudební dílny Studia Rolnička 
 V listopadu se zúčastnili žáci prvních tříd pořadu hudebního Studia Rolnička – O ovečce 

z Betléma. V této hudební pohádce si děti zopakovaly základní návyky při zpěvu, dále pak pěvecká, 

rytmická a dechová cvičení. Seznámily se také s novými koledami „Žene ovčák k háji“, „Přišlo jsi k nám, 

Jezulátko“ a „Tři králové, pohanové“.  Celý pořad provázelo vyprávění o narození Ježíška. Za to, jak 

pěkně děti pracovaly, dostaly na závěr obrázky. 

                                                                                                   Mgr. Ilona Karafiátová 
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NOVINKY OD NÁS 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
 Ve čtvrtek 25. ledna se uskutečnilo školní kolo anglické olympiády. V letošním roce se sešel 

velký počet soutěžících, což nás velmi potěšilo.  

V kategorii IA (6. - 7. třídy) ve vysoké konkurenci třinácti žáků těsně zvítězili: 

1. Petr Boček 7. B 

2. Janella Růžičková 7. B 

3. Jan Bartoška 7. A 

 Vynikající výkony podali i ostatní soutěžící, kteří následovali v těsném bodovém pořadí. Většina 

soutěžících zasluhuje pochvalu za zodpovědnou přípravu a faktické znalosti ze zadaných témat. 

V kategorii IIA (8. - 9. třídy) soutěžilo 6 žáků: 

1. Zuzana Burianová 9. B, Marek Langr 9. A 

2. Sabina Šupová 8. A 

3. Valerie Semjonova 9. A 

 Vítězové postupují do obvodního kola. V kategorii IIA proběhne ještě druhé kolo školní soutěže.  

 Všem soutěžícím děkujeme za účast a odvahu a přejeme vytrvalost ve studiu anglického jazyka. 

Vítězům gratulujeme a do obvodního kola přejeme hodně štěstí. 

                                                                                   Ing. Hana Tomší a Mgr. Jana Rusňáková 

 

 

Dějepisná olympiáda 
 Dne 29. listopadu proběhla na naší škole dějepisná olympiáda. Jako každý rok, i letos byla 

tematicky orientována na určitou událost ze světové či české historie. Tematické zaměření 47. ročníku 

znělo „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938". Školního kola dějepisné 

olympiády se zúčastnilo celkem 13 žáků 8. a 9. ročníků. Na prvních místech se umístili: Sára Nygrýnová 

z 9. A, Valerie Semjonová z 9. A a Marika Malá z 8. B. Vítězka olympiády Sára Nygrýnová postoupila 

navíc dále do okresního kola olympiády.  

                                                                                     Marie Adamcová 
 

Olympiáda v českém jazyce 

 Další vědomostní soutěží, do které se naše škola zapojuje, je olympiáda z českého jazyka. Je 

určena pro žáky 8. a 9. tříd a skládá se ze dvou částí. Nejprve žáci procházejí mluvnickým testem a poté je 

čeká část slohová, kdy musí na zadané téma napsat libovolný slohový útvar. Ve školním kole nejlépe 

obstály Sára Nygrýnová z 9. A a Lucie Pondělíčková z 8. B Obě postoupily do obvodního kola, které se 

konalo 29. ledna na ZŠ U Roháčkových kasáren. Obvodního kola se zúčastnila pouze Lucie 

Pondělíčková, která zde sbírala zkušenosti a může se zúčastnit i v příštím roce. 

                                                                                       Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

Konverzační soutěž v německém jazyce 
 Dne 10. ledna proběhlo na Křimické školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Na 

začátku všichni soutěžící zpracovávali zadané úkoly po poslechu německy namluveného textu. Po 

krátkém představení žáci hovořili na předem zpracované téma a následně popisovali situační 

obrázek, který měli před sebou.   

 V kategorii IA (6. - 7. třídy) se zúčastnilo 8 žáků a vítězkou školního kola se stala Tereza 

Hofmanová ze 7. A. V kategorii IIA (8. - 9. ročníky) se do školního kola přihlásilo šest žáků a po 

sečtení všech dosažených bodů nejlépe uspěla Zuzana Burianová ze třídy 9. B.  

 Následující týden ve čtvrtek 18. ledna se konalo obvodní kolo konverzační soutěže, které 

každoročně probíhá na Gymnáziu Omská, Praha 10. I zde se soutěžící musí umět představit, 

reagovat na doplňující otázky, hovořit na vylosované téma a popisovat obrázek. Ve všech 

kategoriích (IA, IB, IIA a IIB) soutěžilo celkem dvacet účastníků.  

 Po dlouhém dopoledni, plném soutěžení a čekání na výsledky, naši žáci ve svých kategoriích 

vybojovali ty nejlepší výsledky. Tereza Hofmanová se v kategorii IA umístila na 1. místě, Zuzana 

Burianová ze třídy 9. B se v kategorii IIA umístila rovněž na 1. místě a postupuje do krajského kola 

soutěže, které se bude konat na počátku 2. pololetí. Oběma děvčatům gratulujeme a děkujeme za 

vzornou reprezentaci školy.  

                                                                                               Mgr. Jana Ludwig 
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Němčina mě baví - Deutsch 

macht Spaß  
         1. února jsme se zúčastnili 

stejnojmenné prestižní soutěže  na 

Gymnáziu mezinárodních a veřejných 

vztahů. Soutěž byla zaměřena na reálie 

německy mluvících zemí. Absolvovali 

jsme obtížnější ze dvou kategorií, ve 

které jsme obsadili krásné 8. místo. Za 

tento výsledek vděčíme týmu devátých 

ročníků v sestavě Zuzana Burianová, 

Anna Cieslarová, Sára Nygrýnová         

a Adéla Tempelová. Danke!!! 

                      Mgr. Adéla Koryntová 



 

NOVINKY OD NÁS 

Divadelní představení dramatického kroužku angličtiny 

 Ke konci pololetí opět nastal čas, kdy dramatický kroužek tradičně ukáže 

rodičům a spolužákům, co nového nastudoval. Toto pololetí bylo velmi rušné. Sotva 

jsme v listopadu uklidili kulisy z akademie, začali jsme trénovat nový program. 

 23. a 24. ledna vystoupila úterní skupina se scénkami: Good girl, Cinderella, 
Colin The Poet, The Little Shack a The Parrot. 25. a 29. ledna uvedla čtvrteční 

skupina scénky: The Little Shack, The Best Pizza a The Wolf and The Kids ve dvou 

verzích pro začátečníky a pokročilé. Obě představení byla zpestřena písničkami                   

a říkankami. 

 Naši malí herci opět ukázali své schopnosti a píli a přejeme jim, aby uspěli na 

soutěži Come and Show. 

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

Lyžák 2018 
Na lyžák jsme se těšili už od minulého roku, jen co skončil ten minulý. Všech 40 dětí, natěšených na tento 

týden, se v pátek 27. ledna sešlo před autobusem.  

Sotva jsme přijeli na Benecko k chatě, začali jsme se koulovat. Byla to švanda. U večeře jsme si vyslechli 

informace, co můžeme a nemůžeme dělat. Další den jsme šli konečně na sjezdovku, na kterou se všichni z nás 

těšili. Během první jízdy jsme se rozdělili do týmů. Trvalo to asi hodinu, protože tam byla mlha .  

Jinak bylo celkem pěkně po zbytek týdne. Třetí den jsme měli volno, tak se paní učitelka rozhodla, že 

půjdeme na výšlap na rozhlednu Žalý. Nikomu se tam nechtělo, protože to bylo do kopce, ale nakonec jsme byli 

všichni rádi, že jsme tam šli. Při cestě zpátky jsme sjížděli sjezdovku po zadku. Všichni byli sice „durch“, ale byli 

jsme šťastní. 

Každý večer se hrálo na kytaru. Někteří hráli v jídelně hry a ostatní byli na pokojích a pouštěli si písničky 

(kromě těch, kteří byli nemocní). I když bylo pár lidí nemocných, tak si to všichni užili. 

Jelikož to byl náš poslední rok, tak chceme poděkovat paní učitelce Piherové, zdravotnici Klárce a instruktorům 

Ondrovi a Martině, že s námi měli trpělivost a že nás tam vzali. Se všemi tam byla legrace. Na tenhle lyžák 

nezapomeneme. 

                                                                                 Hanka Kantorová, Tereze Rennerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Čert, anděl a prvňáčci 
 4. prosince si vyjeli prvňáčci z II. a V. oddělení ŠD do Čechovy stodoly v Bukové      

u Příbramě za čerty. A víte proč? Chtěli na vlastní oči vidět, jak vypadá škola pro malé 

čertíky a jak to vlastně je s tím peklem. Cesta rychle utekla a už stojíme před stodolou. 

Uvítaly nás krásné slaměné postavy čerta, anděla a Mikuláše, které nás zvaly dál. 

Rozehřátá kachlová kamna, vůně perníku a skořice s vanilkou připomněly, že se blíží 

Vánoce. 

 V dílničce jsme si vyrobili na památku vánoční ozdoby ve tvaru rybičky se třpytkami 

a už tu byl čert a zval nás do pekla. Zlobil se, kde tak dlouho lelkujeme, zarachotil 

řetězem a hned nás zkoušel, co umíme. Chtěl také slyšet vánoční koledy a nějakou tu 

básničku o čertech. A když nás všechny zvážil na váze hříchů, byl moc smutný, že si tam 

nikoho nemůže nechat, protože jsme hodní a šikovní. Anděl se na nešťastného čerta 

nemohl už dívat a odvedl si nás před nebeskou bránu, kde si s námi povídal o Vánocích. Ale 

to už byl nejvyšší čas chystat se na cestu zpátky do Prahy. 

 Prohlédli jsme si ještě voliéry s dravci v zámeckém parku v Dobříši a začernění od 

Lucifera se vydali domů. 

                                                                                                     Jitka Boudná 
 

Dýňová dílna 
 V VII. oddělení školní družiny se 1. října konala halloweenská dílnička pod vedením 

maminky Mikuláše Činčaly z 3. B. Děti si vytvořily krásné podtácky s halloweenským  

tématem. Dílna se vydařila. Moc děkujeme a už se těšíme na další tvoření. 

                                                                                     Ilona Kotíková 
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NOVINKY OD NÁS 

Hrnečky ručně malované 
 Prvňáčci z II., V. a VI. oddělení ŠD si vyzkoušeli, jak se vlastně maluje na porcelán. 

Přijela za námi paní výtvarnice Junová, přivezla hrníčky, štětce i barvy a vysvětlila nám, co 

a jak. A výsledky vidíte na obrázcích. Hrnečky jsme krásně zabalili do vlastnoručně 

vyrobených krabiček a položili jako dárek pod vánoční stromeček. 

                                                                                      Jitka Boudná 
 

Dřevěné divadlo 

 V úterý 9. ledna na naši školu 

opět zavítal Honza Hrubec se svým 

Dřevěným divadlem. Tentokrát to bylo 

s pohádkou My tři králové. Jeho 

dřevěné loutky nás opět vtáhly do 

poutavého děje a autor, scénárista       

a herec v jedné osobě Honza Hrubec 

sklidil zasloužený potlesk. 

                   Mgr. Simona Procházková 
 

Tři králové 
 Rozloučení s dobou vánoční měli jako každý 

rok na starosti páťáci. Převlékli se za tři krále        

a obcházeli školu se známou koledou „My tři králové 

jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…“ Kašpar, 

Melichar a Baltazar navštívili všechny třídy 1. a 2. 

stupně, my jsme se tak s nimi rozloučili s Vánocemi 

2017 a už se můžeme začít těšit na ty další. Ale 

mezitím nás čeká léto, prázdniny a spousta zážitků. 

                       Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

Basketbalový turnaj dívek 
Naše děvčata se dne 6. prosince 2017 účastnila turnaje na ZŠ Veronské náměstí o Pohár 

starosty Prahy 15 v doprovodu paní učitelky Ludwig. Na turnaji nás reprezentovaly Adéla 

Tempelová, Kristýna Štěpánská, Lucie Hájková, Eliška Štědrá, Aneta Blažková, Adéla Štěpánská, 

Adéla Skládalová, Adéla Ježdíková, Amalie Balážová, Janella Růžičková a Marie Postlerová. 

Zatímco ve florbalu byli úspěšnější chlapci, v basketbalu kralovaly dívky. Tvrdě bojovaly a po 

dlouhém dni získaly zasloužené 1. místo.  

                                                                                                                Adéla Tempelová 
 

Turnaj v přehazované 
 V úterý 23. ledna jsme já, Marie Postlerová, Aneta Blažková, Bára Michková, Adéla Štěpánská, 

Nela Ficová, Adéla Skládalová a Veronika Černá jely s paní učitelkou Zuzanou Piherovou na turnaj 

v přehazované. Sešlo se pět škol a to hostitelská ZŠ Hornoměcholupská, ZŠ Hostivař, ZŠ Veronské 

náměstí, ZŠ Nad Přehradou a naše ZŠ Křimická. Hrálo každé družstvo s každým. Nakonec to o jednu 

výhru vyhrála ZŠ Veronské náměstí, ale my jsme byly druhé a myslím si, že je to vcelku dobrý 

výsledek. 

                                                                                     Julie Sobková 
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NOVINKY OD NÁS 

Florbal 
Dne 14. listopadu se uskutečnil florbalový turnaj O putovní pohár starosty MČ Prahy 15 v dívčí 

kategorii na ZŠ Nad Přehradou. Dívky vybojovaly 3. místo. Jako každý rok mezi sebou soupeřily ZŠ Nad 

Přehradou, ZŠ Hostivař, ZŠ Hornoměcholupská a ZŠ Veronské náměstí. Naši školu reprezentovaly 

Adéla Tempelová, Veronika Boháčová, Kamila Šatalíková, Anna Mikulová, Karolína Štouralová, Marína 

Van Veen a Aneta Blažková.  

 O den později, tedy 15. listopadu, své síly změřili i chlapci. Za naši školu to byli Daniel 

Vaniš, Vojtěch Kápička, Petr Řehák, Filip Tuček, Antonín Votava, Adam Jeřábek, Daniel Smrkovský, 

Matěj Lůžek a Adam Bednář jako brankář. Naši borci získali ve čtyřech zápasech 6 bodů a vybojovali      

skvělé 1. místo. Všem reprezentantům děkujeme za kvalitní výkon.  

                                                                          Adéla Tempelová, Matěj Lůžek 

  

 

Basketbalový turnaj chlapců 
 Na Veronském náměstí se konal každoroční turnaj v basketbalu, na kterém naši školu 

reprezentovali Daniel Vaniš, Daniel Smrkovský, Petr Řehák, Antonín Krotil, Matěj Lůžek, Pavel 

Candra, Richard Krysta, Denis Studeňak a Filip Tuček. V prvním zápase byla znát malá rozehranost       

i nervozita v koncovce. Naopak domácí, proti kterým jsme začínali, byli dobře připravení, a tak celou 

dobu tahali za ten delší kus pomyslného provazu. Zbraně jsme však nesložili a motivováni pizzou za 

bednu (rozuměj medailové umístění), zvládli kluci zápas s Hornoměcholupskou i s Hostivaří s velkým 

přehledem i s rozdílem ve skóre, které už odpovídalo naší kvalitě. V posledním zápase jsme pak 

potrápili jasného vítěze ze ZŠ Nad Přehradou, který prošel turnajem bez ztráty kytičky, ale nejvíc košů 

mu nastříleli právě kluci z Křimické. 

 Za nasazení na turnaji i za slušné chování během turnaje a skvělou reprezentaci školy si kluci 

zaslouží poděkování a pochvalu. 

                                                                                                                   David Fišer 
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NOVINKY OD NÁS 

Turnaje v miniházené 
 Na Základní škole v Hostivaři se uskutečnila série turnajů v miniházené, kde měla naše škola 

zástupce v mladší i starší kategorii. 

 Mladší tým složený převážně z nováčků (2. - 3. třída) sbíral především cenné zkušenosti, když 

mohl změřit síly s domácí Hostivaří a silnou Sunny Canadian International School. 

 Jejich starší kamarádi, kteří mají v týmu i zkušené házenkářky ze čtvrtých tříd (Kája Ludwig, 

Kája Kleindienstová alias Charlie a Jula Vondrová), dokázali porazit Hostivař, ale Sunny Canadian 

School byla nad naše síly. V odvetných utkáních dostali ve starší kategorii prostor nováčci a trenér si 

tak mohl pohodlně vyzkoušet všechny z dvacítky hráčů, na které teď čeká velká výzva v podobě 

domácího turnaje. Turnaj budeme na naší škole pořádat 8. března a tímto jste všichni srdečně zváni. 

                                                                                                 David Fišer 

 

Sport na Křimické 
 První pololetí školního roku 2017/2018 patří, co se týká bojů O putovní pohár starosty             

Prahy 15, k těm nejúspěšnějším. Daří se chlapcům i dívkám. Několikrát jsme dokázali v turnajích 

vybojovat první místo a nejhůř jsme skončili třetí. To znamená, že v současné době se ZŠ Křimická 

drží se třiceti body na 1. místě ve Sportovní lize základních škol Prahy 15. Našim mladým 

sportovcům budeme držet palce, aby se jim dařilo i v dalších disciplínách a v červnu jsme se mohli 

radovat z vítězství. 

                                                                                                      Mgr. Simona Procházková 

 

Praha 15 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

 K předvánoční atmosféře patří adventní trhy. Některé třídy navštívily ty pražské, 

ať už na Staroměstském náměstí, Václavském náměstí nebo na náměstí Míru. Žáci osmých     

a devátých tříd zamířili na jedny z nejkrásnějších a největších trhů do německých 

Drážďan.  

 V posledním adventním týdnu se žáci, rodiče i učitelé sešli na vánoční tržnici a pak si 

společně zazpívali v atriu školy. Tentokrát krásnou atmosféru umocnily obrovské vločky 

sněhu, které se na všechny začaly snášet. Jak se Vánoce blížily, celá škola se začala těšit 

na besídky, kde si děti předávají dárky, ochutnávají cukroví a užívají si posledního dne 

školy. A pak už se všichni rozešli domů natěšení na Štědrý den. 

 Rozloučení s vánočním časem obstarali páťáci, kteří převlečení za tři krále 

obcházeli školu a zpívali koledy. Vánoční stromečky byly uklizeny zpět do krabic a my se 

můžeme těšit zase na další advent.  

 Jednotlivým akcím se budeme podrobněji věnovat na dalších stranách. 

                                                                     Mgr. Simona Procházková 
 

Vánoční čas na Křimické 
 Vánoční atmosféru jsme si na Křimické začali užívat už od začátku adventu. Každé 

adventní pondělí se prvňáčci sešli u vánočního stromečku v prostoru před ředitelnou          

a společně si zazpívali vánoční koledy. Děti z pěveckého sboru paní učitelky Hýkové 

zazpívali koledy do školního rozhlasu, takže si s nimi mohla zanotovat celá škola.  

 5. prosince chodí čerti s Mikulášem a anděly. Nevynechali ani Křimickou a my jsme 

měli obavy, že bychom o některé žáky mohli přijít. Naštěstí vše dopadlo dobře a všichni 

dostali nějakou dobrotu. 

 Tradicí se stal projektový den zaměřený na Vánoce, který se každoročně koná na 

druhém stupni. První stupeň letos nabídl novinku v podobě odpoledních vánočních dílen, kde 

si mohli vánoční drobnosti vyrobit děti spolu se svými rodiči.  
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Mikulášská nadílka 
5. prosince navštívil naši školu Mikuláš s čerty             

a anděly. Na prvním stupni představovala tuto slavnou trojici 

9. A a na druhém stupni 9. B. První do třídy vešli čerti, začali 

pobíhat po třídě a bušit do lavic. Pak vstoupil Mikuláš 

s anděly, otevřel svou knihu hříchů a pokáral zlobivé děti. Ty 

musely zazpívat písničku a hodným dětem andělé rozdávali 

sladkosti. Po této návštěvě měli všichni od čertů černé šmouhy 

na obličeji. 

Mikulášská nadílka na nás čekala i ve školní jídelně. 

                                 Anna Vápeníková, Adéla Kohoutová  

 

Vánoční tržnice  

 Úterní podvečer 19. prosince byl na ZŠ Křimická ve znamení blížících se Vánoc. Pohádkovou atmosféru 

vykouzlila nádherná vánoční tržnice, kde rodiče s dětmi prodávali výrobky, které společně vyrobili v adventních 

dílnách. Krásné okamžiky jsme zakončili společným zpíváním koled v atriu školy. Sníh se snášel z oblohy, svíčky 

svítily a na dětech bylo vidět, jak moc se těší na nejkrásnější svátky v roce. Děkujeme všem, kteří u toho byli s námi.  
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Adventní dílničky 
 13. prosince odpoledne se na naší škole konaly adventní dílny pro rodiče a děti. Ve 4. B se vyráběly 

vánoční stromečky, dílna 3. A tvořila andělíčky a svícny a ve 3. B ožili vánoční skřítci z ponožek. Ve 2. A 

jsme tvořili krásná vánoční přáníčka, ve 2. C zazářili sněhuláčci, ve 4. A si zájemci mohli vyzkoušet 

zvířátka z vizovického těsta a ozdoby z korálků. Dílna 2. B tvořila vánoční věnce, ve 3. C se malovalo na 

sklo a v 1. A se vytvářely netradiční svícny z barevných luštěnin. Díky všem za příjemnou vánoční 

atmosféru. 

                                                                        Ilona Kotíková 

 

Dílny v družině 
 V přípravách na Vánoce nezůstala pozadu ani školní družina. Děti ze 4. a 7. oddělní školní družiny 

spolu se svými vychovatelkami pozvali rodiče, aby si společně vyrobili vánoční přáníčka. Jak se jim to 

povedlo, můžete vidět na fotografiích. 

                                                                              Mgr. Simona Procházková 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Vánoční projektový den 
Projektový den zaměřený na výrobu dárků pro vánoční tržnici se na druhém stupni konal             

12. prosince. Nejvíce žádaná byla dílna paní učitelky Kučerové a paní učitelky Podholy. Peklo se zde 

vánoční cukroví a zdobily se perníčky. V dílně paní učitelky Nekolové se vyráběly kalendáře a andílci. 

Pod vedením paní učitelky Tomší a paní učitelky Šimkové jsme si mohli vyrobit dekorace z přírodních 

materiálů. Výrobu grafických listů si děti mohly vyzkoušet pod vedením paní učitelky Henderson              

a Procházkové. Výsledkem byla krásná vánoční a novoroční přání. Tradiční výrobu vizovického pečiva 

(kterým se později zdobil stromeček) si připravily paní učitelky Koryntová a Adamcová. Paní učitelka 

Merxbauerová naplánovala výlet na výstavu „Betlémy v Betlémské kapli 2017 - Jak se kdysi vařilo           

a svítilo“. A kdo si z této bohaté nabídky nevybral, mohl svoji energii vybít při vánočním turnaji 

v přehazované pod vedením paní učitelky Piherové a pana asistenta Fišera.  

Z dílen vyšly velmi krásné výrobky, které jste si mohli zakoupit na vánoční tržnici. Tento den si 

všichni velmi užili. 

                                                                             Tereza Koudelková, Míša Hertlová 

  

, 



 

VÁNOCE VE ŠKOLE 

Betlémská kaple 
 V úterý 12. prosince se na druhém stupni uskutečnily 

vánoční dílny. Jedna ze skupin se pod vedením paní učitelky 

Merxbauerové vydala do Betlémské kaple v centru Prahy.   

 První hodinu jsme ve škole vyráběli ozdobné taštičky 

na dárky. Pak jsme rychle uklidili a vyrazili do centra města. 

Výstava v Betlémské kapli měla podtitul „Jak se dříve vařilo     

a svítilo“ a byla zaměřena na středověký způsob života. Mohli 

jsme zde vidět, jak vypadala starodávná kuchyně, jaké nádobí 

a pomůcky hospodyně používaly. Součástí expozice byla         

i výstava betlémů.  

                                            Míša Hertlová a Terka Koudelková 

 

Vizovické pečivo 
 Tato dílna pod vedením paní učitelky Koryntové a Adamcové si vzala za cíl využít krásnou tradici 

nejedlého ozdobného pečiva. Sami posuďte, jak se nám to povedlo, a vyzkoušejte si pečení doma. Pečivo 

lze totiž využít nejen na Vánoce, ale i k celoroční výzdobě. Není to však lehká záležitost a doporučujeme 

dát si opravdu záležet na propracování těsta, k němuž budete potřebovat: 2 dcl vody, 0,5 kg hladké 

mouky, na potření rozšlehané vejce, na zdobení hřebíček, celý pepř a nové koření. 

                                                                                                              Mgr. Adéla Koryntová 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Adventní Drážďany 
V pátek 15. prosince se osmé a deváté třídy vydaly do německého města Drážďany. 

Sraz byl ráno v 7:45 a po nezbytných formalitách jako je kontrola pasů a zdravotních 

průkazů jsme mohli vyjet. Cestou jsme zažili mnoho skvělých věcí, včetně báječné sněhové 

bouře na dálnici D8. Co už bylo méně báječné, byla kolona, která se na dálnici kvůli vánici 

vytvořila a kvůli které se náš příjezd do Drážďan opozdil. Bohužel jsme se museli vzdát 

návštěvy Muzea hygieny. 

 

Po krátké prohlídce města jsme se vydali na adventní trhy na náměstí Neumarkt 

před kostelem Frauenkirche a pak už naše kroky směřovaly na náměstí Altmarkt, kde se 

každoročně koná Striezelmarkt, jeden z největších adventních trhů v Německu. Více než 

250 stánků nabízí krásné vánoční ozdoby, voní zde punč, svařené víno, štoly, perníčky          

i grilované klobásky. Někteří neodolali a šli se svézt na vánoční kolotoč. Protože Vánoce 

byly přede dveřmi, využili jsme návštěvu Drážďan i k nákupům na známé ulici Prager 

Straße. Při cestě k autobusu jsme procházeli drážďanským vlakovým nádražím, které 

zdobil obrovský vánoční stromeček. 

Zpáteční cesta už proběhla bez problémů, protože sníh mezitím roztál a my jsme se, 

plní vánočních dojmů a s plnými nákupními taškami, vrátili zpět do Prahy. Snad udělaly 

nakoupené vánoční dárky stejnou radost obdarovaným, jakou jsme z nich měli my při jejich 

nakupování.  

                                                                 Míša Hertlová, Anička Vápeníková 
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TALENT 
 

Anežka Machtová z 3. B se věnuje stepu. Navštěvuje TAP ACADEMY PRAGUE a na soutěžích 

sbírá jedno ocenění za druhým. 

 

Stepování není zrovna běžný koníček, jak ses k němu dostala? 

Ke stepu jsem se dostala díky sestře mé kamarádky, která se stepu věnuje. Mně se to zalíbilo        

a chtěla jsem to zkusit. 

Od kolika let děláš step? 

Věnuji se stepu od 5 let, to znamená třetím rokem. 

Jak často máš tréninky? 

V pondělí a v úterý mám jednu hodinu, a někdy trénuju i v neděli, to pak mám dvě až tři hodiny. 

Jak taková hodina stepu probíhá? 

Nejdříve se rozcvičíme různými kroky a pak nacvičujeme sestavu. Když nám zbude čas, hrajeme 

různé hry. 

Jaké jsou tvoje největší úspěchy a jak na ně reaguje tvoje rodina? 

Mým největším úspěchem je druhé místo na mistrovství světa a první místo na mistrovství 

Evropy. Moji rodiče jsou na mě moc pyšní a ve všem mě podporují. Když vyhraju, je na mě můj 

brácha hodný. 

Navštívila jsi díky stepu nějakou cizí zemi? 

Ano, navštívila jsem Německo, kde jsem se zúčastnila mistrovství světa. 

Jaký je tvůj největší cíl? 

Chtěla bych se stát mistryní světa. 

Máš ještě nějaké koníčky? 

Ano, ve škole chodím na keramiku a na tancování, které máme v TAP povinné. 

Stepuješ ve skupinkách nebo sama? 

Stepuju v triu a ve skupinkách, ve kterých teď nacvičujeme novou formaci Mickeyho klubík, 

kde představuju Minie. 

Přemýšlela jsi někdy, že se stepem přestaneš? 

Ne, se stepem nikdy, ale tancování, které máme povinné, mě nebaví. Když zlobím, tak mi 

mamka občas říká, že se stepem budu muset přestat. To se ale, doufám, nestane. 

 

Připravily: Anna Vápeníková, Adéla Čechová, Adéla Kohoutová  
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1. ROČNÍK 

Otevřené vyučování  
 Dne 21. listopadu se uskutečnil den otevřených dveří v prvních třídách. Rodiče měli možnost přijít se 

podívat do hodin českého jazyka a matematiky. Účast byla veliká, přišli nejen rodiče, ale i babičky a dědečkové. 

Zprvu vládla ve třídě nervozita a napětí, které jak mávnutí kouzelného proutku po chvíli opadly. Děti předvedly, co 

všechno se naučily za necelé tři měsíce a rodiče si své děti na památku vyfotografovali.  

                                                                         Mgr. Jana Tůmová a Pavla Kostorková 

 

Jak se mají prvňáčci 
 Tak 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. 

 Naše škola se může pochlubit 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 

zimní obrázky. 

                                    Mgr. Jaroslava Hýková 

 

 

Přijelo k nám divadlo 
 Mezi přednosti naší školy patří divadelní pódium ve společenské 

místnosti. Díky této skutečnosti můžeme zvát divadelní soubory přímo do 

školy, což je pro malé děti velmi příjemné. 

 Žáčci 1. a 2. tříd v posledním listopadovém týdnu zhlédli 

Mikulkovy pohádky Divadla Elf. Jednalo se o pět pohádek Aloise Mikulky. 

 V první pohádce O kvíčale a želvičce zachránily dvě nerozlučné 

kamarádky maličkou planetku před invazí žížal, druhá pohádka nám 

představila život v pralese, další pohádka nás zavedla až do mořských 

hlubin... Děti byly nadšené, pohádky roztomilé a představení velmi zdařilé. 

Těšíme se na příště. 

 

                    Mgr. Jaroslava Hýková 
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2. ROČNÍK 

Dětský úsměv 
 I v letošním roce se třídy 2. A a 2. B zapojily do projektu Dětský úsměv, který se koná pod 

záštitou Českého zeleného kříže. Cílem projektu je předcházení zubnímu kazu a paradentóze. Proto se 

učíme, jak správně pečovat o chrup. 

 V hodinových lekcích se pod vedením odborné asistentky paní Chmelařové učíme, jak si správně     

a účinně čistit zuby, kolikrát ročně si máme měnit zubní kartáček a jak má kartáček vypadat. Dozvěděli 

jsme se také, co máme jíst a kterým potravinám se raději vyhnout. Naučili jsme se, kolik zubů má mléčný 

chrup a z kterých částí se zub skládá. 

 Výuka probíhá zábavnou formou a naše znalosti si ověřujeme v pracovním sešitě. Všichni si 

musíme pamatovat, že zuby jsou náš kamarád! 

                                                                                      Mgr. Jana Vránková 

 

Dvojí návštěva Toulcova dvora  
 Třída 2. B se již dvakrát zúčastnila vzdělávacích programů v Toulcově dvoře. Poprvé to bylo 

24. října, kdy jsme navštívili místní farmu a seznámili se s hospodářskými zvířaty (program „Na 

statku“). Společně s průvodkyní jsme procházeli jednotlivé výběhy a povídali si o životě zvířat a péči 

o ně. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a některá zvířata jsme si mohli i pohladit.  

 Podruhé jsme do tohoto ekocentra zavítali 16. ledna. Během programu „Odpad nebo poklad“ 

jsme zjistili, jak jsme na tom s vědomostmi o třídění odpadu a zahráli si několik her, při kterých jsme 

si prakticky ukázali jak na to. Nakonec jsme si vyrobili a ozdobili dalekohledy z ruliček od toaletního 

papíru.  

 Toulcův dvůr je příjemné místo, které nabízí mnoho zajímavého. Těšíme se na naši příští 

návštěvu.  

                                                                                                      Mgr. Daniela Holičová  
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3. ROČNÍK 

Adventní prohlídka zámku Loučeň  
 Ve středu 13. prosince si žáci 3. C vychutnali atmosféru nejkrásnějších svátků v roce, když 

navštívili vánočně vyzdobený a provoněný zámek Loučeň. Naší průvodkyní byla paní kněžna v krásném 

kostýmu, která nás seznámila s adventním časem na zámku. Po prohlídce následovalo vlastnoruční zdobení 

perníčků a na závěr nechybělo skotačení v zámeckém labyrintu.  

                                                                                                      Mgr. Hana Ježková 
 

Sněhová královna 
 Žáci 3. A a 3. B navštívili             

11. prosince Divadlo Hybernia - muzikál 

Sněhová královna. Děti napjatě sledovaly 

poutavý příběh Káje a královny, která vládla 

zimě. V muzikálu můžete potkat hvězdy 

současné populární hudby. Představení je 

nádherné a určitě ho všem doporučujeme. 

                             Ilona Kotíková 

 

3. C v Toulcově dvoře 
 V úterý 23. ledna 2018 se 3. C vypravila do Toulcova dvora na program Kam s ním. Děti 

prozkoumaly záhadné předměty vyrobené z recyklovaného odpadu, prostudovaly cestu od kontejneru               

s odpadky k novým výrobkům a dozvěděly se, co jsou to bioplasty, kde končí směsný odpad a jaké 

dopady na životní prostředí má skládka a spalovna. Na závěr si ze starých novin každé dítě vyrobilo ruční 

papír.  

                                                                                                        Mgr. Hana Ježková 
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4. ROČNÍK 

4. C čte pro KUŘE 
 Adventní čas je často věnován dobročinnosti. I naše třída 4. C se přidala k jednomu z projektů, 

které mají za cíl pomáhat dětem, ke sbírce pro KUŘE. 

 Hned na začátku prvního adventního týdne, v pondělí 4. prosince 2017, jsme na Staroměstském 

náměstí společně četli z knihy Vincent a Bóďa. Se čtením nám pomáhal autor knihy pan Martin 

Šinkovský a my jsme si vyzkoušeli, jaké to je, číst do mikrofonu před velkým publikem. Co myslíte, 

třásl se nám hlas? Možná trochu ano, ale spíše zimou než trémou. Jsme rádi, že jsme svým čtenářským 

uměním mohli pomoci jiným dětem. 

                                                                                               Mgr. Lenka Zadražilová 

 

Legenda Karel IV. 
 Dne 23. října se 4. B a 4. C vydaly na 

divadelní představení, které nám přiblížilo osobnost 

Karla IV. – jeho celý život i významný odkaz Praze 

a zemím Koruny české. Společně jsme se vydali do 

doby, kdy jedinými obyvateli královského paláce 

v Praze byla jen hejna vran a havranů, než Karel IV. 

pozvedl naši zemi mezi evropské skvosty a započal 

tak období naší historie, které se stalo legendárním. 

 Představení se nám velice líbilo, zaujaly nás 

kostýmy herců a těšíme se na další představení, 

které nás zavede do české historie. 

                                   Mgr. Ivana Knapová 

 

Zkoumáme vesmír 

 V pátek 15. prosince 2017 navštívili žáci 4. A 

Planetárium Praha, kde viděli program Vesmír kolem 

nás. Seznámili se s nejdůležitějšími objekty naší 

sluneční soustavy. Dozvěděli se základní informace 

nejen o Slunci, Zemi a planetách, ale i o hvězdách         

a menších tělesech sluneční soustavy jako jsou měsíce, 

planetky, komety a trpasličí planety. Na noční obloze 

mohli vidět souhvězdí typická pro jednotlivá roční 

období. Program i další atrakce v planetáriu se 

čtvrťákům velmi líbily a na vánoční tržnici si už 

vydělali na příští návštěvu planetária! 

                                   Mgr. Kateřina Nováčková 
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5. ROČNÍK 

Páťáci a historická místa v Praze 
 Naše procházka Prahou započala výstupem z metra 

na stanici Malostranská. Pokračovali jsme kolem 

Valdštejnského paláce a Muzea J. A. Komenského na 

Malostranské náměstí. Prohlédli jsme si chrám sv. Mikuláše   

a dali se Mosteckou ulicí na Karlův most. Ten byl k naší 

radosti v této časné hodině (pro turisty) skoro liduprázdný.    

A tak jsme se opravdu mohli kochat mezi paprsky sluníčka 

z nádherného pohledu na Sovovy mlýny, Národní divadlo, 

Petřínskou rozhlednu a Pražský hrad. Další naše kroky 

směřovaly přes Křížovnické náměstí se sochou Karla IV. do 

Karlovy ulice na Staroměstské náměstí. Cestou jsme 

nenechali bez povšimnutí malovaný dům U Rotta, 

Staroměstskou radnici s orlojem, náměstí se sochou Jana 

Husa i místo popravy českých pánů. Prošli jsme Rytířskou 

ulici, ohlédli se na Stavovské divadlo a Karolinum, přešli 

Václavské náměstí, zastavili se u sochy sv. Václava               

a sestoupili do metra stanice Muzeum.  

 Je nám jasné, že nemůžeme obsáhnout všechny 

památky a krásná místa naší stověžaté matičky Prahy za 

jednu procházku, a tak se těšíme zase příště. 

                                          Jitka  Boudná 

 

Žáci 5. B na besedě v knihovně 
Knihovna Opatov je největší pobočkou Městské knihovny v Praze. A protože z naší školy to je opravdu 

kousek, vydali jsme se 12. ledna právě sem besedovat na téma dobrodružná literatura. V letošním roce čteme 

společně knihu Robinson Crusoe, kterou napsal Daniel Defoe. Dobrodružný život Robinsona byl hlavním tématem 

úkolů, které jsme společně v rámci besedy řešili. Strávili jsme zde krásné a velmi podnětné dopoledne. 

                 PaedDr. Světlana Vojtová 

 V knihovně se mi moc líbilo. Beseda byla inspirující. Dozvěděla jsem se o Robinsonovi hodně zajímavostí, 

např.  že jako základ příběhu posloužilo autorovi vyprávění o skotském námořníkovi Alexandru Selkirkovi, který 

ztroskotal na ostrůvku Santa Clara nebo že kniha má spoustu různých vydání. Kdybych ztroskotala já jako 

Robinson, asi bych hledala také hlavně potravu a přístřešek. Po ukončení besedy nám paní knihovnice představila    

i další tituly z dobrodružné literatury. Mě nejvíce zaujaly knihy Země příběhů 3 a Mimoňové. 

        Adina Křížová, 5.B  

 

Vycházka vánoční Prahou 
 Dne 15. prosince 2017 se děti z 5. B a 5. C vypravily na 

vycházku vánoční Prahou. Cíl vycházky byl poznávací a zároveň 

jsme si chtěli užít vánoční atmosféru, kterou podtrhla návštěva 

vánočních trhů na náměstí Míru. Děti se podívaly na stromeček, 

betlém a ochutnaly nejrůznější dobroty. Myslím si, že budu 

mluvit za všechny, když řeknu, že to byla hezká vycházka, která 

nám navodila tu pravou vánoční atmosféru.  

                                           Ing. Michaela Marešová 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Jak se starají maminky a jak to jde tatínkům: 

Učitelka: „Děti, řekněte větu, která začíná 

slovem já.“ 

Pepíček: „Já je...“ 

Učitelka: „Pepíčku, neříká se já je, ale já jsem.“ 

Pepíček: „Já jsem zájmeno osobní.“ 

 
Připraveni na zimu: 
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6. ROČNÍK 

Pravěk v rukách 6. B 
V rámci mezipředmětové výuky propojili žáci 6. B své poznatky z hodin dějepisu s výukou výtvarné 

výchovy a vytvořili projekt o životě v pravěku.  

Paní učitelka Adamcová vymyslela jednotlivá témata, která žáci výtvarně zpracovali v hodinách 

výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Henderson. Žáci pracovali ve skupinách, kdy každá se věnovala 

jednomu ze zadaných témat. 

Šesťáci v jednotlivých projektech představili první řemesla, zkoumali rozdíly běžného dne pravěkého 

muže a pravěké ženy, zamýšleli se nad evolučním vývojem a pravěkým náboženstvím, objevovali, jak se 

pravěcí lidé umělecky realizovali, seznámili se s fungováním přisvojovacího hospodářství a představovali si 

pravěkou vesnici.  

Žáci si aktivním a tvořivým způsobem rozšířili a upevnili znalosti a poznatky o pravěku. Práce na 

jednotlivých projektech je bavila a  také prohloubili svou schopnost spolupracovat a pomáhat si při práci ve 

skupině. V neposlední řadě se naučili i novému výtvarnému vyjádření a novým výtvarným technikám              

a vznikly tak velmi pěkné práce. 

                                                                                                               Mgr. Petra Henderson 
 

 

A ještě jednou Vánoce…  

 Vánoční tržnice se samozřejmě i letos vydařila. 

Poprvé se zapojili také rodiče, kteří pomáhali prodávat 

výrobky z projektových dnů. U nás na 2. stupni jsme měli 

krásné sněhuláky, kalendáře, věnce, vizovické pečivo, 

tisky, anděly, vánoční dekorace, tašky na dárky a mnoho 

dalšího. Také občerstvení bylo moc dobré, teplý čaj           

a lahodné cukroví všem připomnělo, že Vánoce už klepou 

na dveře. 

 Všichni odcházeli spokojeni, že ještě zakoupili 

drobné dárky, které jejich blízkým udělají radost. 

Poděkování patří paním učitelkám a žákům 2. stupně, kteří 

každý rok prostory pro tržnice připravují. 

      Andrea Slavíková, Elen Sztruhárová, Agáta Cerhová,    

     Oleksandra Hrynyk, Kateřina Kubíčková 
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7. ROČNÍK 

7. A v kině  
K předvánoční tradici na ZŠ Křimická patří návštěva kina. Nebylo 

tomu jinak ani letos 21. prosince. Letos jsme si mohli vybrat mezi více filmy 

a do finále se dostaly dva: Paddington 2 a Star Wars: Poslední z Jediů. 

7. A si vybrala film Paddington 2. Moc se nám líbil tento příběh          

o medvědovi, který miluje marmeládové sendviče. Žije s rodinou 

Brownových Londýně a je oblíbeným členem místní komunity. Aby mohl 

koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám své tety Lucy, začne pracovat. 

Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden.  

Všichni se vrátili z kina správně předvánočně naladěni, protože 

Vánoce bez pohádek by byly jako vaření bez soli. 

                                                            Mgr. Jaroslava Sýkorová 

 

Vánoční besídka 7. B 
 V pátek 22. prosince jsme v učebně fyziky měli školní besídku. Rozdělili jsme se do 

skupin a povídali si. Nejdříve (ještě před besídkou) jsme si pouštěli na youtube videa,          

u kterých jsme se moc nasmáli.  

 Třetí vyučovací hodinu jsme si rozdali dárečky, trochu si s nimi pohráli a pochlubili 

se s nimi spolužákům. U toho nám hrály vánoční písničky. Ochutnali jsme navzájem cukroví    

a chvilku jsme si povídali. Pak spolužačku napadlo, že bychom si mohli zatančit na „just 

dance“. Přidaly se k nám děti i z dalších tříd, hlavně z osmiček. Abychom se tam vešli, 

museli jsme odsunout lavice a tančili jsme dál. Besídku jsme si moc užili a rádi na ni 

vzpomínáme.  

                                                                                Andrea Šlechtická, Tereza Michálková 
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8. ROČNÍK 

 

Vánoční besídka 
 V pátek 22. prosince si žáci 8. B udělali vánoční 

besídku. Nejprve jsme zhlédli americkou komedii Sám doma     

a poté nám naše třídní paní učitelka Procházková rozdala 

dárky, které jsme si nadělili navzájem pod stromeček, ať už 

mezi kamarády nebo vylosovanému spolužákovi. Ve třídě jsme 

si užívali výborné cukroví, chipsy, pití a dobrou náladu. V tento 

den se stalo trendem nošení overalů v podobě zvířat nebo 

pohádkových postav, čehož jste si zajisté všimli. Kdo měl chuť, 

mohl si jít zatancovat do učebny fyziky. Všichni jsme si tento 

den užili, popřáli si hezké svátky a šli domů užívat si Vánoc      

a prázdnin. 

                                                      Lucie Pondělíčková 

 

Památky Berlína - projekt 8. A  
 V týdnu od 15. do 19. ledna jsme v rámci němčiny, občanské výchovy a třídnické hodiny spojili tři 

aktivity v jednom projektu. Šlo o projekt Berlín, jehož památky jsme probírali jakožto reálie Německa. 

Zároveň jsme si vyzkoušeli spolupráci, kterou (jak vyplynulo z hodin občanské výchovy) chceme ve třídě 

neustále zlepšovat. Díky tomuto projektu jsme si mohli vyzkoušet, jak si rozvrhnout práci, domluvit se ve 

skupinkách i s celou třídou a mít radost ze skvělého výsledku, na kterém jsme se všichni podíleli. 

                                                                                                          Mgr. Adéla Koryntová 

 

POP v 8. A  
 Nenechte se mýlit zavádějící zkratkou. POP zde 

znamená „pololetí oslavujeme pizzou“. Výsledky naší 

půlroční práce jsme důkladně rozebrali u notoricky známé 

italské delikatesy v nedaleké restauraci Milano. Největší 

zájem byl o pizzu šunkovou, v těsném závěsu za ní                 

o margaritu s kukuřicí. Na závěr školního roku plánujeme 

ZOZ - závěrečnou oslavu zmrzlinou. 

                                                   Mgr. Adéla Koryntová   

33 



 

 

 

 

 
 

9. ROČNÍK 

Schola Pragensis 
V pátek 24. listopadu 2017 se osmé a deváté třídy 

vypravily na výstavu Schola Pragensis, která se 

každoročně koná v Kongresovém centru na Vyšehradě. 

Na této výstavě se představují pražské střední školy, 

gymnázia, střední odborná učiliště a vyšší odborné školy.  

Z výstavy si můžete přinést nejen spoustu letáčků 

s informacemi, ale máte možnost si popovídat i s žáky      

a učiteli z jednotlivých škol. Odborné školy prezentují 

výrobky svých žáků, takže jsme mohli ochutnat různé 

dobroty, mohli jsme se nechat nalíčit nebo vyzkoušet 

nový účes, budoucí zdravotníci zjišťovali zájemcům 

krevní skupinu, studenti konzervatoře předváděli taneční 

vystoupení. Některé školy nabízely výrobky svých žáků 

k prodeji, mohli jsme si zde koupit například originální 

šperky, květinové dekorace nebo výrobky z kůže. 

Snažili jsme se vybrat si zde školu pro další 

studium nebo se alespoň inspirovat, kam směřovat svoji 

budoucnost. 

              Lucka Pondělíčková, Míša Hertlová                                          
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Děti a jejich rodiče aneb Když dva dělají totéž, není to totéž… 

Po ulici jde muž a proti němu mladá žena. 

„Dobrý den,“ zastaví žena muže, „zdá se mi, že jste otcem 

jednoho z mých dětí.“ 

„Cože?“ zděsí se muž. 

„Jo, já jsem vám zapomněla říct, že jsem učitelka.“ 

Přijde se vlk podívat do porodnice na svého narozeného syna. 

Prohlíží si ho a celý se rozplývá: 

„Jak má krásný očička, ten malinkatý čumáček, ty malinkatý 

zoubky a ta ouška, ta dlouhá ouška… no počkej, zajíci!!!“ 

Přijde chlapec ze školy a má špatnou známku z chování. 

Matka mu vyčítá: 

„Vem si příklad z táty! Toho za dobré chování pustí               

z kriminálu o dva měsíce dřív.“ 
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CO? KDY? KDE? JAK? 
 

Pračlověk 
Britské studio Aardman Animation po filmech jako je Slepičí 

úlet, Wallace a Gromit a Ovečka Shaun přichází s novou animovanou 

komedií Pračlověk. Tento film má premiéru 22. února 2018. 

Animovaný film Pračlověk vypráví příběh z doby, kdy na naší 

zemi existovala prehistorická zvířata. Hlavním hrdinou je jeskynní 

muž Dug, který se se svým nejlepším psím přítelem Čenichem snaží 

uchránit svůj domov a kmen před velkou hrozbou. Na jejich území 

totiž přichází vyspělejší lidé z doby bronzové v čele s lordem 

Bafoněm a Dugovi a jeho přátelům zbývá poslední šance. Utkat se      

o své území s týmem Real Bronzio ve hře zvané fotbal. Jen tak můžou 

získat zpět své území. To na začátku vypadá jako naprosto nemožné. 

Naštěstí se jim podaří na svou stranu získat velkou fotbalovou 

fanynku Týnu a díky jejím trenérským metodám, využívajícím             

i bublající sopky a vroucí gejzíry, se vše začíná obracet k lepšímu. Jak 

to všechno dopadne, uvidíte v kině. 

                                                               Terezie Koudelková 

 

Mořský svět 
Mořský svět můžeme najít v Praze nedaleko Holešovického 

výstaviště. Návštěva této výstavy je jedinečným zážitkem. Z naprosté 

blízkosti můžete pozorovat nejrůznější mořské živočichy, jako jsou 

žraloci, mořští koníci, mořští korýši a mnoho dalších.  

Mořský svět však není rozdělen jen na dravé a mírumilovné 

živočichy, ale také na různá oddělení. Poté co vejdete do Mořského 

světa, vás jako první upoutá podlahová projekce. Dále narazíte na 

vesmírnou lagunu, na korálovou jeskyni, která zde byla vytvořena už 

v roce 2003 jako jedna z prvních expozic, nebo na Bájnou Atlantidu, 

což je nádrž, kde v troskách chrámu žijí živočichové příbuzní 

trilobitům. 

                                  Sofie Bílková                                  
 

Koncert – Marcus & Martinus 

Ve středu 21. března se ve Foru Karlín 

uskuteční koncert dvou patnáctiletých chlapců 

známých jako Marcus a Martinus. V rámci ohlášeného 

evropského turné se poprvé představí i v České 

republice, kde mají již obrovskou fanouškovskou 

základnu. Toto popové duo jednovaječných dvojčat 

pochází z Norska. Se zpěvem začali již ve svých pěti 

letech. Od vydání jejich první skladby uplynulo šest 

let. Se svou kariérou tedy začali v roce 2012. Během 

posledních dvou let se jejich popularita značně 

zvýšila.  

Nahráli už dvě alba – Hei (v norštině)                

a Together (v angličtině). Mezi jejich nejznámější 

skladby patří Make You Belive In Love a Elektrisk. Je 

potěšující, že v rámci evropského turné nezapomněli 

ani na Českou republiku. 

                         Terezie Koudelková 
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ZAMĚŘENO NA...                                        JARNÍ PRÁZDNINY 

V tomto čísle časopisu Křimda se zaměříme na tipy na blížící se jarní prázdniny. Nabízíme vám lyžařská 

střediska a pro nelyžaře i jiné aktivity, kam jít, když byste nechtěli být doma. Doufáme, že vám naše články vnuknou 

nápad na program na vaše prázdniny, že si je užijete a vrátíte se zdraví, odpočatí a plní sil zpět do školy. 

 

Kam se vydat, když zůstáváte v Praze? 
Zajímavý tip je zajisté bruslení. Zde vám nabízíme tipy na kluziště v Praze: zimní stadion Letňany, 

Hvězda, Nikolajka, kluziště Gutovka nebo Ládví. Zimní stadiony jsou také v obchodních centrech, můžete 

navštívit nákupní centrum Arkády, obchodní centrum Chodov, Černý Most, kluziště na střeše Galerie Harfa a 

mnoho dalších. 

Za návštěvu stojí největší aquapark ve střední Evropě - Aquapark Čestlice. Ve Vodním světě vás čeká 

spousta zábavy ve třech palácích. Aquapark je ve všední dny otevřen od 10 až do 22 hodin a o víkendech od 9 do 

22 hodin. A co je nejlepší? O prázdninách mají děti v doprovodu dospělé osoby vstup jen za 1 korunu. 

 V Praze se můžete zajít podívat do Muzea voskových figurín v Celetné ulici. Do muzea můžete zajít každý 

den v týdnu od 10:00 do 19:30 hodin. Novinou je výstava Zlaté časy českého hokeje, která je oslavou 20. výročí 

od vítězství našich hokejistů na olympiádě v Naganu. Můžete si tu vyzkoušet hokejový trenažér nebo si zahrát 

stolní hokej. 
                                                                                                                         Redakce Křimdy 

Tipy lyžařské 
 Na jarní prázdniny jsou připravena lyžařská střediska nejen v zahraničí, ale i u nás, např. lyžařský areál 

Monínec, Zadov a Lipno, kde je i možnost jít si zabruslit na jezero, pokud ovšem začne konečně opravdová zima     

a bude mrznout.  

 V Krkonoších patří mezi nejoblíbenější střediska Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a Harrachov. Každé 

z těchto středisek nabízí kromě mnoha upravených sjezdovek, sedačkových lanovek, večerního lyžování                

a půjčoven lyží a snowboardů i další atrakce. V Harrachově můžete navštívit muzeum skla, lyží, hornické nebo 

lesnické muzeum.  

 Největším lyžařským areálem je SkiResort Černá hora – Pec, který nabízí 44 km sjezdovek. Vznikl 

propojením dvou středisek – Janských Lázní a Pecr pod Sněžkou. Zkušení lyžaři mohou vyzkoušet zábavné tratě    

s klopenými zatáčkami a tunelem nebo trať s časomírou pro obří slalom a sjezd. Nelyžaři si zde mohou užívat  

Černohorskou sáňkařskou dráhu nebo nově otevřenou snowtubingovou dráhu. Zajímavé mohou být i výlety na 

sněžnicích či skialpinistických lyžích.  

 Jedním z nejnavštěvovanějších krkonošských středisek je Skiareál Špindlerův Mlýn – Svatý Petr. Kromě 

výborných podmínek pro sjezdové i běžecké lyžování mohou návštěvníci vyzkoušet projížďku na saních tažených 

koňmi, vyhlídkové lety na paraglidovém křídle s kvalifikovaným pilotem nebo sáňkařskou dráhu. Příjemným 

zpestřením prázdnin se může stát návštěva Aqua Parku Špindl.  
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                                                                                  DRBÁRNA 

Skupina Mirai ovládla Slavíka  
 Prestižní anketa Český slavík Mattoni se konala           

25. listopadu 2017. Tento ročník ovládla skupina Mirai. 

Skupina vyhrála ve třech kategoriích: Objev roku, za písníčku 

„Když nemůžeš tak přidej víc“ získala ocenění nejoblíbenější     

a nejstreamovanější skupina. Také vyhrála v kategorii 

nejhranější písnička na rádiu Impuls. Mají už za sebou dvě alba: 

Cesta z města a Konnichiwa.  

29. listopadu 2017 skupina natočila nový klip Anděl, 

který věnovali zesnulé manželce bubeníka Šimona Bílého. 

„Bylo to jedno z nejnáročnějších natáčení, ať už po realizační 

nebo po kreativní stránce. Jelikož se jednalo o citlivé téma, klip 

byl pro kapelu jistou formou rozloučení se zesnulou ženou 

bubeníka Šimona Bílého, chtěli jsme pojmout námět vkusně a 

bez patosu, což se nám, doufám, povedlo,“ uvedl režisér klipu 

Urbanec.  

Skupinu Mirai tvoří zpěvák Mirai Navrátil, bubeník 

Šimon Bílý a baskytarista Michal Stulík.  

                                               Marika Malá            

 

Stranger Things 
O tomto seriálu jste už určitě museli slyšet. Dostal se na první 

příčky Netflixu a vyhrál i cenu za nejlepší seriál roku 2016. Odehrává 

se ve městě Hawkins v USA v roce 1983. Mezi hlavní postavy patří 

Mike, Dustin, Lucas, Will, Eleven, Hopper, Joyce, Nancy, Jonathan       

a spousta dalších. Jednoho večera se Will ztratí. Odnese ho příšera 

jménem Demogorgon do tzv. ,,Upside down“, což je jiná dimenze         

a ukazuje temnější a studenější odraz našeho světa. Eleven (dívka, která 

uteče z Hawkins lab) má telekinetické schopnosti, takže může 

pohybovat věcmi pomocí své mysli. Eleven otevře bránu do Upside 

down a vypustí Demogorgona, aby se mohla dostat z laboratoře. 

Postupem děje najde Mikea, Lucase a Dustina a pomáhá jim zachránit 

Willa. Na Hawkins lab se dozvídáme mnoho nepěkných věcí a celá 

první série skončí tím, že se Will najde, ale něco je s ním špatně.  

  

 

 

 Druhá série je zaměřená především na Willa, který nějakým způsobem dokáže vidět do Upside 

down a kontrolovat, co se tam děje. Objevuje se zde i nová postava Max, která se přidá ke čtyřem 

chlapcům. Hlavním monstrem už není Demogorgon, ale Shadow monster (v překladu Stínová příšera), 

která chce všechny zabít. Kousek ze sebe předá Willovi a ten pomalu ztrácí sám sebe. Nakonec se kus 

Shadow monestra z Willa dostane, brána do Upside down se zavře a Hawkins se vrátí zpět do normálu. 

Zatím.  Tento seriál vám v naší redakci doporučujeme a doufáme, že se vám bude líbit. 

                                                                                               Míša Hertlová 

Konec skupiny Chinasky  
 Důvodem rozpadu slavné kapely byla ztráta vnitřní chemie mezi členy.     

„A ta, kterou jsme měli, vyprchala,“ sdělili kluci z kapely. Turné Není nám do 

pláče je jejich poslední, kde budou vystupovat v plné sestavě. Ve skupině nadále 

zůstává frontman Michal Malátný a kytarista František Táborský. Odcházející 

členové jsou Štěpán Štoch, Ondřej Štoch, Ota Petřina a Petr Kužvart. Trápili se tím 

dlouho, ale jak skupina napsala: „Změna je život.“ 

                                                                                       Marie Chytrová 
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KOMIKS 

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


