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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní učitelka Ing. Dagmar Stehlíková
Jak dlouho učíte na naší škole?
Na této škole učím druhým rokem.
Líbí se vám tady?
Na škole se mi líbí, jsem tu spokojená.
Vzhledem k tomu, že jsem na předchozí škole
učila dvacet let, mohu srovnávat a naše škola
z toho vychází o mnoho lépe.
Co vás baví na práci učitelky?
Práce je to různorodá. Děti dokážou udělat
každý školní den jiný, dokážou ho nám
dospělým zkrášlit, dokážou nás vtáhnout do
svého světa. Je zajímavé sledovat jejich vývoj
a bývá příjemné vidět výsledky našeho snažení.
I v dnešní době se setkávám s tím, že žáci
považují své učitele za skutečné autority
a neváhají se na ně obrátit o pomoc a o radu.
Jaké bylo v dětství vaše vysněné povolání?
I když se to může zdát zvláštní, už odmalička
jsem si hrála na učitelku. Ve školství jsem
začala pracovat až po roce 1989. Byla to
vlastně náhoda. Šla jsem svou dceru přihlásit
do školky a paní ředitelka mě oslovila, jestli
tam nechci učit. Zůstala jsem rok a později
jsem přestoupila na základní školu.
Na jaký okamžik ze své kariéry ráda
vzpomínáte?
Těžko vybrat ten nejkrásnější okamžik, protože
jich bylo v mé učitelské kariéře mnoho. Díky
kariérnímu poradenství se snažím pomáhat
dětem nasměrovat je do budoucího života. Ale
uvědomuji si, že dětem se snažím nejen dávat,
ale zároveň se od nich stále učím, naslouchám
jim a nově nabyté zkušenosti využívám v práci
s dalším dětmi.
V kterém předmětu jste ve škole nejvíce
vynikala a který patřil mezi vaše
neoblíbené?
Měla jsem ráda jazyky, matematiku, později
filozofii a psychologii. Naopak nikdy jsem
nepronikla do tajů chemie.
Měla jste někdy chuť nechat profese
učitelky?
Práce s dětmi mě vždy naplňovala, takže kvůli
dětem nikdy.
Povolání učitelky je psychicky náročné,
odkud čerpáte energii?
Energii čerpám z rodinného zázemí, ráda
relaxuji v přírodě, ráda čtu a navštěvuji kulturní
památky v Čechách i v zahraničí.
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Máte nějaké místo, kam se ráda vracíte?
Mým oblíbeným místem je můj rodný kraj
– Litomyšlsko. Narodila jsem se
v Litomyšli a vyrůstala jsem v České
Třebové. Do východních Čech jezdím stále
ráda, proto jsme si tam koupili chalupu.
Jakou knížku máte nejraději a proč?
Oblíbených knih mám hodně. Kdybych
měla vybrat tu, ke které se vracím
nejčastěji, bude to Malý princ.
Kdybyste vyhrála 10 milionů, jak byste
s nimi naložila?
Ráda bych podnikla cestu kolem světa
a zbytek peněz bych věnovala těm, kteří je
potřebují více než já.
S jakou osobou z historie nebo ze
současnosti byste se ráda setkala a proč?
Měla jsem to štěstí, že jsem ve svém životě
potkala mnoho lidí, kterých si opravdu
vážím. Setkání s nimi pro mě vždy bylo
krásným zážitkem a nesu si je dál ve svém
srdci.
Lucie Pondělíčková, Adéla Svobodová

k zápisu do 1. třídy
ZŠ Křimická

Den otevřených dveří

NOVINKY OD NÁS

Vernisáž výstavy dětských výtvarných děl pro KLOKÁNEK
19. listopadu se v Grand Hotelu Bohemia uskutečnilo setkání příznivců, partnerů a sponzorů Fondu
ohrožených dětí a projektu KLOKÁNEK, spojené s vernisáží výstavy dětských výtvarných děl, které děti vytvořily
na podporu Klokánků.
Hlavním programem bylo slavnostní otevření online Galerie pro Klokánek, za účasti autorů vybraných
obrázků a křest KALENDÁŘE FOD 2019 – Příběhy ohrožených dětí z Klokánků se šťastným koncem.
Z našich žáků byli pozváni Luka Borský (obrázek Čmeláčci), Kuba Filipek a Pavla Lizcová (Afrika)
a Martin Luňák (Králíci v klobouku), jejichž obrázky byly na vernisáži vystaveny. Během večera vystoupily mladé
zpěvačky, finalistky soutěže Sanremo Junior, Nela Duchačová a Sofie Fiurášková a soubor Villanella, hrající
renesanční hudbu. Programem provázel Karel Voříšek. Na závěr si mohli účastníci akce obrázky koupit a pochutnat
si na výtečném rautu.
Mgr. Petra Henderson

Zábavné bubnování
Opět po roce k nám do školní družiny zavítal Susha
se svými bubínky. Děti se vlnily v rytmu, bouchaly do
vypůjčených nástrojů a doprovázely bubnování hlasitým
pokřikem. Hezky se pobavily, procvičily rytmus, a to bylo
cílem této akce.
Mgr. Magdalena Hepnerová
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Předvánoční návštěva kina
Čekání na Vánoce si žáci 2. stupně zpříjemňují návštěvou kina
v Hostivaři. Z pětice nabízených filmů se do finále probojovaly dva, ze
kterých si mohly děti vybrat. Fanoušci spisovatelky J. K. Rowlingové
a jejích příběhů zvolili Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny.
Příznivci hudebních filmů zhlédli životopisné drama Bohemian
Rhapsody, které vzdává hold jednomu z nejlepších rockových
hudebníků Freddiemu Mercurymu. Obzvlášť druhý film byl výbornou
volbou, o čemž svědčí nominace na Oscara za nejlepší film a za
nejlepší mužský herecký výkon pro Ramiho Maleka, který ztvárnil
hlavní roli. Snímek Bohemian Rhapsody se stal nejvýdělečnějším
filmem v České republice a děti i učitelé odcházeli z představení
nadšení.
Mgr. Simona Procházková

Klub mladých diváků
Členy Klubu mladých diváků čekala v lednu další kulturní
událost. Tentokrát jsme zavítali do Divadla Rokoko na představení
Želary. Tato hra vznikla na motivy povídek Květy Legátové a někteří
žáci znají filmové zpracování. Příběh nás zavedl do období 2. světové
války po atentátu na Heydricha. Hlavní postavou je mladá lékařka
Eliška, které hrozilo zatčení, a proto uprchla do malé vesničky Želary
a provdala se za nevzdělaného Jozu. Mohli jsme sledovat, jak se sžívá
s novým prostředím, které byla zcela odlišné od toho, které dosud
znala. Ze známých herců účinkovali například Jitka Smutná, Oldřich
Vízner nebo Jaromír Nosek.
Mgr. Simona Procházková

Charita na naší škole
Ani letos jsme nezapomněli na „náš“ AD Rybka Husinec. Naplnili jsme
sedmnáct obrovských krabic (obutí, ošacení, hračky, věci do domácnosti). Sice se
vyskytly problémy s odvozem, ale pomohli rodiče, konkrétně paní Bednářová
(maminka Adama a Matěje ze 7. ročníku), která vše domluvila ve firmě Adore.
Nakonec se tedy vše dostalo v pořádku do Azylového domu v Husinci.
Mgr. Květa Nekolová

Žákovský parlament
Žákovský parlament vám přeje vše
nejlepší do nového roku 2019. Doufáme, že se
nám letos podaří další akce a společné projekty.
V současnosti bychom na chodbě školy rádi
zřídili knihovničku, která by nám pomohla
zahnat nudu o přestávkách nebo ve frontě na
oběd. Uvítáme proto časopisy a knížky, které již
nepotřebujete a poskytli byste je k zapůjčování
žákům a žákyním naší školy.
Mgr. Adéla Koryntová
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Vystoupení dramatického kroužku
Ukončení 1. pololetí dramatického kroužku anglického jazyka vždy oslavujeme řadou
vystoupení pro rodiče a následně pro žáky školy. 31 členů našeho dramatického souboru předvedlo šest
scének osvěžených několika písničkami a dokázalo svoji schopnost vydržet náročný herecký maraton
v průběhu celého dopoledne.
Nejmenším dětem byly určeny klasické pohádky Little Red Riding Hood a Wise Owl a příběh
Planet Robot. Starším žákům naši herci zahráli náročnější kousky Pet Shop, Being Polite a Cooking
Show.
Všechna vystoupení se setkala s nadšenou odezvou jak u rodičů, tak i u dětského publika.
Představení pro žáky byla cíleně zaměřena na procvičení současných znalostí a případné obohacení
slovní zásoby.
Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší
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Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Ve dnech 23. – 24. ledna 2019 proběhla konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky
2. stupně. Vzhledem k velkému počtu účastníků (36 žáků) byla soutěž rozložena do dvou dnů. Ve středu
proběhla písemná část, v níž žáci prokázali své dovednosti v oblasti gramatiky, porozumění a poslechu.
Do druhého kola, v němž měli dokázat svoji schopnost pohovořit na vybraná témata, postoupilo 21 žáků.
Výsledné pořadí:
V kategorii I A (6. - 7. ročník)
1. 1. Anežka Raková, Rosťa Novák
2. 2. David Mikulášek
3. 3. Nela Ficová
V kategorii II A (8. - 9. ročník)
1. 1. Michaela Hertlová
2. 2. Petr Boček
3. 3. Julie Sobková
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně sil při náročné přípravě do obvodního kola.
Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší

Konverzační soutěž v německém jazyce
Dne 11. ledna 2019 proběhlo 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 celkem 8 žáků a vítězkou školního kola se stala
Sofie Nygrýnová ze 7. B. V kategorii IIA (8. - 9. ročníky) se ke školnímu kolu přihlásilo celkem 6 žáků a
po sečtení všech dosažených bodů nejlépe uspěla Anna Vápeníková ze třídy 9. B.
Následující týden v úterý 15. ledna 2019 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 18 účastníků. Po dlouhém dopoledni, plném soutěžení a čekání na výsledky, naše
žákyně ve svých kategoriích vybojovaly výborné výsledky. Sofie Nygrýnová se v kategorii IA umístila
na 1. místě. Anna Vápeníková se v kategorii IIA umístila na 3. místě. Vítězkám srdečně blahopřejeme!
Mgr. Jana Ludwig
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Matematické soutěže na ZŠ Křimická
V prvním pololetí se letos konala zatím jediná matematická soutěž, byla to první část Matematické
olympiády (školní a obvodní kolo pro kategorie Z5 a Z9).
Obvodní kolo Matematické olympiády proběhlo 30. ledna 2019 tradičně na ZŠ Kodaňská. Na
základě výsledků školního kola postoupili Vojtěch Rak a Terezie Koudelková z 9. B, Kryštof Mikula,
Daniel Aubrecht a Martin Popelka z 5. C. Úspěšným řešitelem se stal Daniel Aubrecht z 5. C.
Žáky 6. až 8. ročníku obvodní kolo matematické olympiády teprve čeká 9. dubna 2019.
Všem šikovným počtářům děkujeme za reprezentaci a těšíme se na jejich další matematické
úspěchy.
Mgr. Jaroslava Sýkorová

Druhý ročník Bobříka informatiky
a první ročník soutěže IT Slot
Letos podruhé se naše škola zapojila do soutěže Bobřík informatiky. Soutěž je cílena na běžného
bystrého žáka se zájmem o svět technologií a klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to
jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
Soutěž se konala 5. - 16. listopadu 2018. Úspěšnými řešiteli se stali a Bobříka informatiky ulovili
v kategorii Kadet Andrea Šlechtická z 8. B, v kategorii Benjamín Bára Voříšková 6. B a v kategorii Mini
H.Wittberger 5. A.
Soutěžní testy z minulých ročníků je možné si vyzkoušet na stránkách www.ibobr.cz v archivu
testů. Čtenáři Křimdy si tedy mohou vyzkoušet, jestli by byli stejně úspěšní jako naši žáci.
Druhou soutěží, do které se naše škola tento rok zapojila poprvé, byl IT Slot pro žáky 8. a 9. tříd.
Cílem této soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat
jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí
o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci
prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému
a logickému myšlení.
V IT Slotu se velice dobře umístili Richard Krysta z 9. B, Amélie Balážová z 8. B a Lucie
Pondělíčková z 9. B.
Chtěli bychom poděkovat všem soutěžícím za reprezentaci školy. Věříme, že soutěž byla pro
účastníky poučná a případně i zábavná.
Mgr. Jaroslava Sýkorová

Otevřené hodiny v prvních
třídách
Už docela dlouho chodíme do školy,
umíme číst a psát mnohá písmena a i počítání
do pěti máme v malíčku. A tak jsme se našimi
pokroky
chtěli
pochlubit
maminkám,
tatínkům, babičkám a dědečkům. Pozvali jsme
je 20. listopadu 2018 do našich tříd, aby
viděli, jak se nám ve škole daří. A že jsme se
předvedli! Šlo nám to výborně a rodiče z nás
měli velkou radost.
Děti z 1. A, 1. B a 1. C
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Soutěž Mladý chemik
Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se na Masarykově
střední škole chemické uskutečnilo druhé kolo chemické
soutěže Mladý chemik. Nejprve jsme psali test, který byl
těžší, než jsme čekali. Po skončení testu nás čekala
přednáška o periodické soustavě prvků. Dozvěděli jsme se,
že dříve vůbec neexistovala chemie, ale říkalo se jí alchymie
a nepoužívaly se značky, jak je známe dnes.
Přednáška byla velice zajímavá a po jejím skončení
jsme mohly jet zpátky do školy. I přesto, že jsme se
neumístily mezi prvními, je to pro nás cenná zkušenost.
Terezie Koudelková a Míša Hertlová

Dějepisná olympiáda
Dne 21. listopadu 2018 proběhla na naší škole dějepisná
olympiáda. Téma pro letošní rok znělo: „Za poznáním, za
obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Soutěže
se zúčastnilo celkem sedm žáků z 8. a 9. ročníku. Na 1. místě se
umístil Vojtěch Rak (9. B), který také spolu s Terezou
Michálkovou (8. B) postoupil do okresního kola.
Bc. Marie Adamcová

Olympiáda z českého jazyka
Na začátku prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém
jazyce. Soutěže, která je určena pro 8. a 9. ročník, se zúčastnilo 10 žáků.
Zadání má dvě části – mluvnickou a slohovou. S letošním zadáním si
nejlépe poradila Lucie Pondělíčková z 9. B a druhé místo obsadila Tereza
Michálková z 8. B.
V obvodním kole, které se konalo 30. ledna na ZŠ U Roháčových
kasáren, nás reprezentovala Lucie Pondělíčková a jako náhradnice
Terezie Koudelková z 9. B. Ve velké konkurenci především žáků
z gymnázií se děvčata neztratila a skončila na výsledkové listině zhruba
uprostřed. Děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Simona Procházková

Deutsch macht mir spaβ
Ve čtvrtek 6. prosince museli vybraní žáci z 8. a 9. tříd vstát z postele ještě dřív než obvykle. Sraz
byl totiž už v 7 hodin Na Vartě, odkud jsme jeli do Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů na
konverzační soutěž v německém jazyce Deutsch macht mir spaβ.
Po dlouhém čekání na registraci a zahájení jsme mohli začít. Já, společně s Aničkou, Luckou
a Terkou, jsme byly v kategorii A2 a Julie, Anička, Honza a Sebastián byli v kategorii A1. Bohužel A2
měla ukázku jako první a studenti nedokázali video spustit, takže jsme na prvním cvičení ztratily významný
počet bodů. Dále jsme chodily po různých stanovištích, ze kterých nás nejvíce bavila ochutnávka
německých, rakouských a švýcarských pochutin. Vyslaly jsme Aničku se zavázanýma očima do vedlejší
místnosti, kde ochutnávala. Musela si zapamatovat, co to bylo a potom nám to říct.
Celou akci jsme zakončili ve fast foodu, protože jsme neměli oběd. I když jsme se neumístili
vysoko, stejně jsme si to užili.
Míša Hertlová
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Lyžařský kurz
Většina dětí ze sedmých tříd, doplněná několika osmáky a deváťáky, se zúčastnila LVK
(lyžařského výcvikového kurzu). Ubytovali jsme se v hotelu Alfonska na Benecku, který byl naštěstí hned
pod sjezdovkou. Hned první den jsme se rozřadili do tří skupin a začalo lyžovaní.
Co na tom, že do oběda vypadali někteří z nás jako sněhuláci. Během poledního klidu stejně
všechno uschlo a šlo se znovu. Třetí den se nelyžovalo, odpočinkový den jsme využili k pěšímu výletu na
vrchol Žalý.
I večerní program byl zajímavý, hrály se hry, odpočívalo se a samozřejmě byla diskotéka.
Počasí nám také celkem přálo, ale jeden den byla taková mlha, že nebylo vidět na krok.
Celý pobyt na horách si všichni užili, i když ani o úrazy nebyla nouze. Ale to k horám prostě patří.
Přejeme všem marodům brzké uzdravení a těšíme se na „lyžák 2020“.
Veronika Černá a Klára Vojtová
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O Pohár starosty Prahy 15 - basketbal dívek
Dne 4. prosince 2018 proběhl na Základní škole Veronské
náměstí turnaj dívek 6. - 9. tříd v basketbalu. Po celou dobu probíhal
turnaj v příjemné sportovní atmosféře. Tradičně soutěžila družstva
z pěti základních škol, které se účastní celoroční sportovní soutěže
o Pohár starosty Prahy 15.
Naše dívky bojovaly opravdu statečně a s velkým nadšením. Po
čtyřech těžkých zápasech obsadily 4. místo, a získaly tak dva body do
celkového hodnocení. Za tým tělocvikářů gratulujeme a sportu zdar!
Mgr. Jana Ludwig

O Pohár starosty Prahy 15 – přehazovaná dívek
V úterý 22. ledna se na naší škole uskutečnil turnaj v přehazované dívek 5. až 7. tříd. Turnajem
jsme procházeli s výbornými výsledky z každého zápasu. Dívky předvedly skvělý výkon. Jedna jediná
prohra nás sice posunula na 2. místo v turnaji, ale prvenství v celkovém pořadí stále patří ZŠ Křimická.
Velká gratulace patří Nele Ficové, Adéle Štěpánské, Andree Slavíkové, Veronice Černé, Kláře
Vojtové, Veronice Muroňové, Kateřině Kubíčkové, Kateřině Machkové a Kamile Vítové.
Mgr. Zuzana Piherová

Ranní probuzení pod bezednými koši a spanilá jízda se smutným koncem
Na začátku prosince se naše škola zúčastnila dalšího kola v soutěži o Pohár starosty Prahy 15.
Tentokrát v basketbalu. Z titulku je jasné, že jsme se v prvním utkání se ZŠ Veronské náměstí teprve
probouzeli. Agresivní styl soupeře nám takto po ránu a ještě nerozehraným vyloženě nevyhovoval
a utkání jsme bohužel prohráli.
Následující zápasy byly z naší strany již vydařenější. Nejdříve jsme porazili Hornoměcholupskou
a následně i ZŠ Nad Přehradou. Do posledního utkání jsme šli s vidinou prvního místa. Tedy za
předpokladu vítězství o minimálně 4 body. Vstup do zápasu se nám vydařil na výbornou a již po několika
minutách jsme vedli 7:0. Bohužel jsme neudrželi nasazené tempo a především koncentraci. Připustili jsme
soupeři srovnat skóre, a i když jsme na trestné hody nakonec vyhráli, kýžený výsledek to nepřineslo.
Místo prvního místa jsme se museli smířit se třetím.
Přesto patří klukům veliký dík za to, že se po prvním prohraném utkání vzchopili a předvedli
nakonec velice kvalitní hru, která přinesla do celkového pořadí škol další body, a my se stále mohli slunit
na první příčce v soutěži o Pohár starosty Prahy 15.
Soupiska: Pavel Candra, Denis Studeňak, Filip Tuček, Antonín Votava, Jan Jaroš, Matyáš Braný, Jan
Bartoška a Jakub Filip.
Mgr. Jan Salač
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Pečení perníčků
Pečení perníčků ve školní jídelně nás úplně nadchlo. Paní kuchařky před víkendem připravily těsto
a v pondělí 3. prosince jsme se všichni sešli ve školní jídelně a za vydatné pomoci paní vedoucí jídelny
Evy a kuchařek jsme se pustili do díla. Vykrajovali jsme, pekli a zdobili perníčky. Po práci nás paní Eva
vzala na prohlídku kuchyně. Teď už víme, jak se paní kuchařky naběhají, aby nám každý den uvařily
výborný oběd. Vánoční tvoření se nám líbilo.
Děti ze školní družiny a Marta Pospíšilová

Vánoční dílny s rodiči na I. stupni
Ve středu 4. prosince 2018 jsme se sešli s rodiči na Vánočních dílnách. Vyrobit si něco před
Vánocemi a mít na pomoc rodiče, to jsou chvíle, na které se děti moc těší. Rodiče společně s dětmi měli
možnost ve třídách vyrábět např. látkové věnce, svícny z ořechů, ozdoby z přírodnin, závěsy z pytloviny
a dárkové tašky z papíru. K pohodové atmosféře přispělo dobré občerstvení a zdobení perníčků, které
provoněly snad všechny prostory školy. Výrobky putovaly na tradiční tržnici, kde bylo možné si je zakoupit.
Vánoční dílny se nám podařily a těšíme se na další společnou akci. Moc děkujeme rodičům za spolupráci.
Mgr. Ivana Baňková
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Mikulášská nadílka na Křimické
Ve středu 5. prosince 2018 nás ve škole navštívil Mikuláš se třemi anděly a třemi čerty. Nejprve
obešli žáky na prvním stupni a pak se vydali do MŠ Boloňská za malými dětmi. Byly moc hodné, ale čertů
se velmi bály. Ve školce děti dostaly velké čokoládové adventní kalendáře a omalovánky, které je velmi
potěšily.
Pak se Mikuláš se svojí skupinou znovu vydali na první stupeň, kde děti zlobily o hodně více a za to
dostaly brambory a uhlí, ale našly se tam i hodné děti, kterým andělé rozdali různé sladkosti. Čerti dokonce
málem odnesli do pekla tři zlobivé kluky a dvě holky, ale ti slíbili, že se polepší, a tak je čerti vrátili zpět
paním učitelkám.
Nakonec se Mikulášova družina vydala na druhý stupeň, kde byly děti nejzlobivější, a také se šla
podívat do školní jídelny za paními kuchařkami, které byly velmi rády. Když všechny své mikulášské,
čertovské a andělské povinnosti splnili, stali se z nich zase žáci 9. A a 9. B.
Marika Malá, Tereza Tiptová
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Vánoční projektový den
4. prosince se konal projektový den zaměřený na výrobu dárků pro vánoční tržnici.
Každý žák se mohl přihlásit do jedné dílny, na výběr jich bylo celkem osm. V dílně s názvem
„Kouzelné Vánoce“, kterou vedla paní učitelka Nekolová s pomocí paní učitelky Stehlíkové, se
vyráběly každoroční kalendáře a vánoční přáníčka. V dílně paní učitelky Tomší a Rusňákové
s názvem „Vánoční dárečky“ jsme šili vánoční punčochy, ozdoby na stromeček a lepili vánoční
anděly. Dílna „Půjdem spolu do Betléma“ patřila paní učitelce Merxbauerové a obsahovala
výrobu vánočních svícnů s návštěvou výstavy v Betlémské kapli. Paní učitelky Adamcová
a Sýkorová vedly dílnu „Vánoční ozdoby z plsti“.

Mezinárodní vánoční cukrárnu si založila paní učitelka Podhola s pomocí paní
asistentky Jarošové. Zde se pekly různé druhy vánočního cukroví. Grafickou dílnu s tiskem
vánočních přání si pro nás připravily paní učitelky Procházková a Henderson. Dílnu „Neseme
vám noviny“ si připravily paní učitelky Šimková a Koryntová. Zde se vyráběly tradiční
dekorace v moderním pojetí. Pan učitel Salač a pan asistent Fišer zorganizovali vánoční
turnaj v RINGO přehazované, kam se smělo přihlásit osm šestičlenných skupin, s minimálně
jednou dívkou.
Tento den jsme si všichni užili a naše výrobky ocenili i rodiče na vánoční tržnici.
Denisa Dubová a Adéla Svobodová
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Vánoční tržnice
Adventní čas na Křimické je plný tradic. Jednou z nich je vítání nového adventního
týdne. Protože adventní neděle dodržovat ve škole nemůžeme, vynahrazujeme si to
pondělním zpěvem koled, a do nového týdne tak vstupujeme se sváteční náladou.
Vyvrcholením adventního období je společné setkání rodičů, dětí a učitelů na vánoční
tržnici. Letošní nabídka dárků byla opravdu bohatá, a to i díky spolupráci s Klubem rodičů.
A když si hosté nakoupili, sešli jsme se všichni společně v atriu školy a zazpívali si koledy.
K vytvoření vánoční atmosféry napomohl i živý betlém, který vytvořily děti z prvního stupně.
Děkujeme všem učitelům, kteří se na přípravě tržnice podíleli, vyráběli s dětmi dárky
a nacvičovali koledy. Děkujeme i Klubu rodičů za podporu.
Mgr. Simona Procházková
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Skřivánci zazpívali na Veronském náměstí
V adventním čase je nejkrásnější doba očekávání, rozjímání a chystání Vánoc. Také
hudební soubor, působící na naší škole, měl napilno. Chystání a přípravy spočívaly v nácviku
hudebního dárku pro naše blízké. Na první adventní neděli žáci z našeho souboru zazpívali na
Veronském náměstí české vánoční koledy. Hudební soubor s názvem „Skřivánci“ si získává
stále větší úspěch. Na dětech je vidět, jak rády zpívají, a rodiče na ně mohou být pyšní.
Toto hudební vystoupení se moc líbilo.
Nejednalo se o jejich první vystoupení. Již druhým rokem byli Skřivánci zazpívat
a popřát hezké Vánoce v Domově seniorů v blízkosti naší školy. Ve tvářích dědečků
a babiček bylo patrné dojetí a naše děti měly radost z dobrého skutku.
Mgr. Jaroslava Hýková

Výtvarná dílna v družině
Předvánoční dílnička s výtvarnicí
paní Reitingerovou se opravdu vydařila.
Děti z IV. oddělení školní družiny pod
jejím vedením vyrobily krásné adventní
věnce.
Marta Pospíšilová

Tři králové
Čas vánoční končí 6. ledna - na Tři krále. Na naší škole
mají tříkrálovou koledu na starosti žáci pátých tříd. Přestrojí
se za tři mudrce – Kašpara, Baltazara a Melichara, obcházejí
jednotlivé třídy a zpívají koledu „My tři králové jdeme k vám…“
Letos nám štěstí, zdraví a dlouhá léta popřáli v pondělí 7. ledna
a své mladší i starší spolužáky potěšili nejen zpěvem, ale
i drobnými sladkostmi, které zakoupil Klub rodičů.
Mgr. Simona Procházková
17

TALENT
Tentokrát vám v naší rubrice představíme hned tři talentované žákyně. Jsou to dívky z prvního stupně
a jejich zálibou je literární tvorba. Navštěvují literární kroužek paní učitelky Vikukelové. kde se učí
základům tvůrčího psaní. Přinášíme vám ukázky z jejich tvorby. Možná, že čteme první pokusy budoucích
spisovatelek…

O sově a lišce
Jednou byla jedna liška a ta si ulovila kus sýra. Viděla to sova a rozhodla se, že ten sýr získá. Už si
vymyslela plán. Když byla liška v noře, sova tam letěla. Zeptala se lišky, jestli umí tancovat. Liška kývala
hlavou, ale sova měla zavřené oči, tak řekla: Asi ne. Další otázka, umíš zpívat? Liška kývala hlavou, že
ano. Ale sova měla zavřené oči, tak řekla: Asi ne. Potřetí se jí zeptala, jestli umí lovit. Liška zase kývala
hlavou, že jo, ale sova měla zavřené oči, tak nic neviděla, tak asi ne. Ale to už to liška nevydržela a řekla:
já to všechno umím. A jak to řekla, sýr jí vypadl z pusy. Na to sova čekala, vzala sýr do zobáku a letěla
pryč. A tak hloupá liška přišla o svůj sýr.
Veronika Vokáčová, 3. A.

Ema a její kouzelná zoo a opička Dája
Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala Ema. Jednou si Ema a tatínek spolu vyjeli do zoo. Ema si
chtěla koupit tygra Péťu, ale hned mohla oči nechat na opičákovi Dájovi. Tuze se jí líbil, a tak tatínek

nakonec Dáju koupil. Ale tomu se ze zoo nechtělo, a tak se tatínek rozčílil a odešel domů sám.
A co udělá Ema? Začala brečet a v tom slon Dan prorazil zeď a odvezl Emu ven ze zoo, kde na ni
tatínek už dlouho čekal. Ale Dája hned proklouzl a utíkal za Emou a tatínek si oddechl. Nemusel zbytečně
utrácet peníze. Ema byla šťastná, že má zvířátko. Odvedla si ho domů a začala s ním jíst.
Konečně se vrátila maminka z nákupu a viděla Dáju a hned spustila: „Táťule, zlobím se, co tady
dělá ta opice?“ „To je Dárja,“ odpoví táta. „Ne, Dája.“ přimontuje se do toho Ema. „Ty se do toho
nemontuj,“ napomenuli Emu tatínek s maminkou, a tak Ema jedla sama. Jedla a jedla, až dojedla a šla za
tátou. A za chvíli se přiřítil lev Zpěvda a maminka musela jít otevřít. Zpěvda hned spustil: „Prší, prší, jen
se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka
zaplakala, ty, kukačko, nekukej, má panenko neplakej.“ „Hezká písnička.“ řekla maminka a v tom si
uvědomila, že Dája je dobrý kamarád.
Tereza Vlčková, 2. C

O veverce Milušce … jak jela s rodinou na hory
Žila byla jednou rodina a jmenovali se Voříškovi, byly to veverky. Táta Josef, maminka Zdena,
kluk Toník a holčička Miluška.
Jednoho zimního dne se rodina rozhodla, že pojede na hory do Pece pod Sněžkou. Nasedli do auta
a jeli. Jejich auto byl obrovitánský přerostlý kaštan. Měli tam dokonce i rádio! Když vystoupili v Peci,
viděli nádherný hotel, postavený z pořádných klacků. Přišli na recepci a pan Ježek jim dal klíče od pokoje.
V pokoji to bylo krásně zařízené a byly tam čtyři velké postele ze dřeva. Ach to je krása, řekla maminka
Zdena. Miluška hned vyběhla na balkon a rozhlížela se po zasněžených horách. Už bylo pozdě, a tak šli
spát.
Druhý den ráno po snídani šli Voříškovi na kopec. Miluška měla krásné žluté lyže. Rozjela se
z kopce a svištěla plnou parou vpřed. Maminka na ni volala: „No tak Miluško, zpomal nebo spadneš!“
Miluška poslechla a raději zpomalila. Když už byla rodina vyčerpaná lyžováním, zastavila u horské boudy
a všichni si dali horké jablko. Pak jeli zpátky do hotelu, sundali si lyže a šli se projít do města. Tatínek si
tam koupil novou lyžařskou helmu, maminka nové rukavice, Miluška čepici a malému Toníkovi koupili
dudlík s obrázkem hor.
Když se z města vrátili do hotelu, šli spát. Třetí den ráno poděkovali panu Ježkovi za ubytování
a jeli domů. „To byl ale krásný výlet!“ řekla spokojeně veverka Miluška.
Linda Mařincová, 3. A
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Prvňáci v divadle Gong
Divadelní představení „Kvak a Žbluňk od
jara do Vánoc“ je zpracováno podle oblíbené
knihy Arnolda Lobela. Hlavní hrdinové - zelený
žabák Kvak a jeho veliký kamarád ropušák Žbluňk
- zažívají společně spoustu příhod, legrace
a navrch vyřeší pár opravdových problémů. Na
konci roku se společně sejdou u vánočního
stromečku, dají si dárečky a zazpívají si koledy,
jako to dělají lidé.
Návštěva divadla Gong děti přímo nadchla a pro mnohé byla i motivací k četbě. O Kvakovi
a Žbluňkovi si můžete přečíst i další příběh.
Mgr. Lenka Švimberská

1. C v Ulici plné kouzel
11. prosince se děti z 1. C vypravily poprvé a určitě ne naposled
na představení černého divadla Ulice plná kouzel do Divadla Metro.
S hlavním hrdinou děti prožily jeden obyčejný den. Z jeviště je přivítal
počítač, kouzelné autíčko a viděly i čarovné špagety, které samy skáčou
do talíře. A zahrát si volejbal, také nebyl žádný problém. Když nedoletěl
míč k nám, mohli jsme mu my naproti.
Každý den plný zážitků, i ten v divadle jednou skončí, ale nás
ještě čekalo seznámení s herci, kteří nám ukázali techniku černého
divadla a některá kouzla nás nechali vyzkoušet. Moc se nám v divadle
líbilo a těšíme se na další představení.
Mgr. Lenka Zadražilová

Výlet do Pěnčína
Dnes 22. listopadu jsme se již poněkolikáté vrátili na naše oblíbené výletní místo, Kozí farmu
Pěnčín, aby se i letošní prvňáčci mohli seznámit s hospodářskými zvířátky. Děti mohly pohladit a nakrmit
kozičky, ovečky a oslíka. V sýrárně po výkladu děti ochutnaly výborné sýry a klobásy. V řemeslné dílně si
na závěr vyrobily šperk. Výlet se opět vydařil.
Mgr. Magdalena Hepnerová a Marta Pospíšilová
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Vánoční výlet
V pondělí 3. prosince navštívila naše třída 2. A Pěnkavův dvůr v Takoníně. Na statku nás přivítal
voják Tomáš na koni, paní Luciferová s Luciferem a Lucifírkem. Po zhlédnutí čertovské pohádky nás
Lucifer provedl expozicí, Lucifírek nás naučil drát peří a voják řezat polena pilou břichatkou. Paní
Luceferová nám uvařila čaj a prodávala suvenýry. Výlet se všem moc líbil.
Žáci 2. A, Mgr. Jana Tůmová a Pavla Kostorková

Hrusice
Před vánočními prázdninami se 2. B a 2. C vypravily
do Památníku Josefa Lady, jehož obrázky k Vánocům
rozhodně patří. Památník se nachází v domě, který si nechal
Josef Lada v Hrusicích postavit. Kolem domku je rozlehlá
zahrada. Rostou tam i lípy, které malíř sám vysadil.
Prohlédli jsme si zde rodinné fotografie, model rodného
domu, knihy s Ladovými ilustracemi i dílo jeho dcery
Aleny.
Na závěr výletu jsme se byli podívat na místo, kde
stával rodný dům Josefa Lady. Hrusice i památník jsou moc
příjemná místa, která určitě stojí za návštěvu.
Mgr. Ilona Karafiátová
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Ztracený masopust
V úterý 22. ledna se naše třída 3. B vypravila do
Národopisného muzea v Letohrádku Kinských na naučný
program Ztracený masopust. Byli jsme mile uvítáni a slečna
lektorka nám poutavě vyprávěla o zvycích a tradicích, které se
dnes již drží málokde. Pak jsme si mohli osahat
jednotlivé masky typické pro správný masopustní průvod,
vyzkoušet si, jak se nosí nůše a hospodáři s hospodyní říci
báseň. Maska medvěda si také s hospodyní zatancovala, aby se
v dalším roce hospodářství dařilo. Pak jsme si vyzkoušeli
tradiční tanec se šavlemi. Vycházka Kinského zahradou
a obdivování velikého platanu bylo jen třešničkou za pěkným
výletem v mrazivém dni.
Mgr. Daniela Holičová

Adventní výlet do Veltrus
Za mrazivého počasí jsme na svátek sv. Lucie
vyrazili na adventní výlet do barokního zámku Veltrusy.
Při prohlídce interiéru zámku jsme procházeli svátečně
vyzdobenými místnostmi, kde nám paní průvodkyně
vyprávěla o historii adventu. Za doprovodu harmonia jsme
si zazpívali koledy a v kapli jsme vytvořili živý betlém.
Výlet se nám vydařil.
Žáci 3. A a 3. C

Cesta ke chlebu
V pátek 11. ledna jsme se vydali do Toulcova dvora na vzdělávací program Cesta ke chlebu. Paní
lektorka nás na špýcharu seznámila se základními obilovinami a venku jsme si vyzkoušeli mlácení obilí
cepy. Potom jsme si umleli vlastní mouku a zadělali těsto na chleba. Každý z nás si upekl vlastní
chlebánek. Na závěr jsme si zahráli hru na obilí a pomocí myšlenkové mapy jsme si ověřili, co vše jsme si
z dnešního dopoledne zapamatovali. Program se nám velmi líbil.
Žáci 3. C
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4. ROČNÍK

4. A ve středověku
V rámci výuky vlastivědy jsme se letos dostali mezi první české krále a panovníky.
Rozhodli jsme se pustit do projektu, kde se sami pokusíme vybudovat opevněné hrady. Ve
skupinách se nám podařilo vystavět opevněná i nedobytná sídla. Těžko jsme se s projektem
loučili, a tak jsme se mu věnovali i v hodinách českého jazyka. Ke každému hradu jsme si
vytvořili vlastní historii s příběhem. Pokud byste chtěli nahlédnout, jak vidí středověk žáci 4. A,
rádi vás v naší třídě přivítáme.
Irena Soukupová

Čtvrťáci na Cestě kolem světa
V pondělí 17. 12. 2018 se 4. C vypravila do Toulcova dvora na program Cesta kolem světa.
Postupně jsme procestovali všechny světadíly, prostřednictvím zábavných her a týmových aktivit
jsme objevili jedinečnosti ve světě zvířat a lidí. Na závěr naše cestování po planetě Zemi zakončila
výroba vlastního plakátu kontinentů.
Mgr. Hana Ježková
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5. ROČNÍK

Projekt třídy 5. A o českých památkách
Dne 21. ledna 2019 jsme začali tvořit projekt o českých architektonických památkách. Rozdělili jsme se do
skupin a každá skupina si vybrala památku, o které vytvoří plakát. Pustili jsme si video profesora Jaroslava Flegra,
jak takový poster (plakát) vytvořit.
Vybírali jsme si spíše významnější památky jako například Karlův most, Staroměstský orloj, Národní
divadlo nebo Karlštejn. Dalšími tématy byly Pražský hrad, Národní muzeum, Hlavní nádraží v Praze a Gymnázium
Jana Nerudy. Zajímali jsme se o to, kdo nechal tyto budovy postavit, jakou mají funkci a jaká je jejich historie. Na
začátku února proběhla prezentace plakátů. Dále se chystáme na prohlídku památek, které jsme si vybrali.
Hodně jsme se toho při projektu dozvěděli a práce na něm nás bavila. Pokud máte zájem, můžete se přijít
podívat na výstavu našich plakátů do 1. patra na prvním stupni.
Žáci 5. A

Vánoce na zámku
Navzdory nevlídnému, sychravému počasí jsme 12. prosince vyrazili na výlet směrem k Mladé Boleslavi,
konkrétně na návštěvu zámku Stránov nedaleko obce Jizerní Vtelno.
Přivítal nás komoří František, jenž nám povyprávěl o historii zámku, a nesměla chybět ani zábavná historka
o místním porybném. Pak už jsme se stali nedílnou součástí velkolepých příprav na Štědrý večer. Nejprve se nám
věnoval kuchař Vendelín, který navnadil naše chuťové pohárky, když nám prozradil, z jakých chodů se skládá
štědrovečerní večeře na zámku. Vzápětí se nás ujala jeho pomocnice Františka, s kterou jsme si zkusili pečení
vánočního pečiva a ochutnali jsme i voňavou vánočku. Vánoční prohlídka adventně vyzdobeným zámkem
pokračovala u služebné Andělky, kde jsme společně zavzpomínali na zvyky a tradice, které k Vánocům
neodmyslitelně patří, například zdobení vánočního stromku či zapalování svící na adventním věnci. Velmi vřele nás
přivítal samotný kníže Maxmilián s kněžnou Libuší, kterým jsme pomohli nejen se zapálením adventní svíčky, ale
rovněž s ozdobením vánočního stromečku. Na závěr jsme zavítali do zámecké kaple, kde jsme si společně s knězem
při půlnoční mši připomněli, proč Vánoce slavíme, a zazpívali jsme si koledu.
Návštěva zámku se nám velmi líbila, po zakoupení nezbytných suvenýrů pro naše blízké jsme se ještě plni
vánoční atmosféry a nálady, jež na zámku panovaly, vydali na zpáteční cestu do Prahy.
Žáci 5. B a 5. C
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ

Vánoční kvíz
Z písmen za správnými odpověďmi sestav tajenku.
1. Kdo nosí dárky většině dětí ve Francii?
a) Krakonoš
A
b) Pére Noël
S
c) opice Jack
V
2. Australané si o Vánocích do bytu koupí:
a) ochočeného klokana
G
b) rozkvetlou palmu
I
c) vánoční stromeček
N
3. Na Vánoce se v Mexiku jí:
a) krocan a mořská treska
Ě
b) bramborový salát s chilli
Í
c) losos s bramborovou kaší
Á
4. Kdo nosí dárky dětem ve Španělsku?
a) vánoční osel
V
b) Tři králové
H
c) Ježíšek
L

5. Kdo naděluje dárky dětem v Americe?
a) Santa Claus
U
b) vánoční krocan
I
c) Jack Sparrow
O
6. Jakou barvu má oblečení Santa Clause?
a) modrou
J
b) zelenou
K
c) červenou
L
7. V Americe na Vánoce jedí:
a) hamburgery
Í
b) pizzu s houbami
Š
c) krocana
Á
8. Číňané zdobí na Vánoce:
a) stromeček
K
b) bambusovou větvičku
D
c) bonsaj (zakrslý stromeček) R
Řešení najdeš na této stránce.

Hrátky se sněhem
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Tajenka: sněhulák

6. ROČNÍK

Vycházka na Vyšehrad
Dne 14. listopadu 2018 se žáci 6. tříd zúčastnili soukromé, komentované prohlídky pražského
Vyšehradu. Areálem je provázel Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D., který patří mezi přední odborníky
Archeologického ústavu Akademie věd pro tuto historickou část Prahy. Žáci se zde dozvěděli mnoho
zajímavých informací, které využijí ve výuce dějepisu v rámci regionální historie.
Mgr. Marie Adamcová

Exkurze do planetária
Dne 5. prosince 2018 vyrazili žáci 6. tříd do pražského planetária. V rámci výuky zeměpisu zde
zhlédli pořad „Země a její sféry“, kterým je provázela lektorka planetária. Žáci se tak blíže seznámili
s jednotlivými obaly planety Země a dozvěděli se mnoho zajímavých informací také o živelných
pohromách a přírodních katastrofách. Na závěr následovala prohlídka astronomické výstavy
v prostorách planetária, která je zaměřená na astronomii, kosmonautiku a příbuzné obory. Žáci si zde
mohli vyzkoušet celou řadu interaktivních exponátů.
Mgr. Marie Adamcová
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7. ROČNÍK

Návštěva Anežského kláštera
Před Vánoci se vydala 7. B do Anežského kláštera prohlédnout si české středověké a raně renesanční umění.
Pod vedením své třídní učitelky, která je expozicí provedla, si nejprve prohlédli jednotlivé části kláštera, který je
považován za nejstarší gotickou stavbu u nás.
Sedmáci se seznámili s náměty a způsoby malby ve středověku, symbolikou oltářních obrazů a dřevěných
soch. Během prohlídky vyplňovali pracovní listy a skicovali postavy svatých, s nimiž se už seznámili i v hodinách
literatury. Prohlídku zakončili v grafické dílně, kde si s chutí zkusili, jak funguje tiskařský lis, skládali slova
z gotických písmen pomocí razítek, psaní inkoustem s husím brkem a kresbu gotických oken. Na základě těchto
poznatků pak ve škole, na hodinách výtvarné výchovy, vytvořili krásné obrázky světců. Propojením výuky výtvarné
výchovy, literatury a dějepisu si utvořili ucelenější pohled na středověkou uměleckou tvorbu.
Mgr. Petra Henderson

Projekt Země a jejich kultura v 7. A
Víte, co je to buzz, co jsou to pelmeně? Jedli jste někdy uruguayský hamburger? Ne? Tak v 7. A to nejen vědí, ale
také jedí. A navíc to všechno dokáží připravit. Kromě těchto pochoutek jsme ještě ochutnali italskou pizzu, japonské sushi
a americké cookies.
Společný projekt Ov, VkZ a Vv se připravoval na hodinách občanské výchovy s paní učitelkou Koryntovou, kde
si děti vybraly země, o kterých by chtěly vědět něco zajímavého. Na hodinách výchovy ke zdraví jsme s paní učitelkou
Nekolovou hovořili o integraci, o tom, proč je důležité znát a poznat kulturu v jiných zemí. Také jsme se rozdělili do
skupin a určili si, co, kdo bude připravovat za tradiční pochoutky. Všichni k přípravám přistupovali zodpovědně. Nikdo nic
nezapomněl. Všichni se těšili. Napětí stoupalo. Stihneme všechno? Podaří se nám to? Výsledek předčil naše očekávání.
Protože máme ve třídě žáka Itgela z Mongolska, jedno jídlo bylo pochopitelně mongolské. Na tyto hodiny vaření
pozval Itgel i svoji maminku, která s jednou skupinou připravovala buzz, tradiční mongolské jídlo (těsto, mleté maso,
česnek, cibule). Taštičky se vařily ve speciálním hrnci na buzz. A protože ve třídě je Oleksandra z Ukrajiny, bylo další
jídlo ukrajinské. Pelmeně se smetanou a s citronem byly opravdu vynikající. Italy ve třídě sice nemáme, ale taková pizza
také není k zahození. Ve třídě máme i takové „fajnšmekry“, kteří mají rádi sushi, a připravili ho opravdu výtečně. A nápad
s uruguayským hamburgerem byl přímo boží. No posuďte sami: houska, tatarská omáčka, rajčata, paprika, okurka,
usmažené maso, hlávkové zelí, olivy, sýr, koření, to vše připravené s nadšením a láskou. No, nemáte chuť? A na závěr
cookies. Co na tom, že z malých bochánků se stala jedna velká placka. A kdo z nás neví, že taková trošku připálená
sušenka jde na krásu? Všichni se o všechno vzorně rozdělili, každý ochutnal všechno. A co teprve ta radost, když chutnalo
i ostatním ze školy a nemohli uvěřit, že jsou děti u nás tak šikovné. No prostě, určitě jsme takový projekt nedělali
naposledy. Už teď hledáme zajímavé země a jejich speciality.
Mgr. Květa Nekolová, Mgr. Adéla Koryntová a žáci 7. A
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8. ROČNÍK

Vánoční Drážďany
V pátek 14. prosince navštívili žáci 8. a 9. ročníku město Drážďany. Cesta byla oproti minulému
roku bez komplikací a rychleji nám uběhla. První zastávkou bylo Muzeum hygieny, které je rozděleno na
několik sekcí. V jedné z nich se můžete dozvědět, jak funguje lidské a zvířecí tělo, mohli jsme si
vyzkoušet naše smysly, schopnosti a reflexy. Další oddělení je věnováno nemocem, kterými trpí lidé
v různých koncích světa, lidským orgánům, výživě nebo kosmetice.
Po skončení prohlídky jsme se přesunuli do historické části města. Paní průvodkyně nám ukázala
nejvýznamnější památky, navštívili jsme například komplex barokních staveb Zwinger, Residenzschloss,
prohlédli jsme si Státní operu nebo největší porcelánovou mozaiku na světě. Ta se nachází v uličce
Augustusstrasse a je dlouhá 102 m. Je složena z více než 23 tisíc dlaždic a zobrazuje významné saské
panovníky.
Po prohlídce historické části Drážďan jsme dostali rozchod, během kterého jsme si mohli projít
vánoční trhy, projet se na menším ruském kole a jít na nákupy do Prager Strasse, kam jsme se všichni celý
den těšili. Po náročných nákupech jsme vyčerpaní došli k autobusu a vydali se na cestu zpět.
V Drážďanech se nám všem moc líbilo a užili jsme si to.
Lucie Pondělíčková a Anna Vápeníková
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9. ROČNÍK

Schola Pragensis 2018
Ve dnech 22. - 24. listopadu 2018 se v Kongresovém centru na Vyšehradě uskutečnil 23. ročník
veletrhu pražských škol a vzdělávání. Naše osmé a deváté třídy navštívily tuto akci v pátek 23. listopadu.
Na tomto veletrhu se představují pražské střední školy, gymnázia, vyšší odborné školy a střední
odborná učiliště. Žáci si zde mohli popovídat se studenty a učiteli ze zúčastněných škol a vzít si jejich
letáčky s důležitými informacemi o studiu a o dané škole. Odborné školy zde prezentovaly své výrobky,
studenti nám dali ochutnat různé dobroty, které sami vytvořili, mohli jsme si nechat udělat nový účes
anebo zjistit krevní skupinu.
Naši žáci si pomocí této akce rozšířili svůj přehled o školách a inspirovali se, co by chtěli ve svém
životě dělat.
Terezie Koudelková, Lucie Pondělíčková

Deváťáci v Muzeu hygieny
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ

Ministr dopravy: „Zdražení českých
dálničních známek vnímám jako naprosto
logický krok. Lidé na českých dálnicích
v poslední době tráví mnohem více času
než kdy dříve.“
V kanceláři se nám náhle objevil takový
zvláštní zvyk - jídlo začalo dostávat
jména. Například včera jsem z lednice
v kuchyňce snědl bagetu jménem Michal.
A takhle to dnes chodí…

Nejčastější věty našich teen-zlatíček:
Co zase? Za chvíli …
No jo, furt. Proč zase já?
To bude v pohodě.
Mně je to jedno.
Co ve škole? Dobrý… (Nic.)
Prosím tě, mami, uklidni se.
Prosím tě, to neřeš.
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„Tak co jsi dostal k Vánocům?“
„Podívej se pod okno..., vidíš tam to BMW?“
„Hej, tak to vypadá luxusně...“
„Tak v takové barvě mám tepláky.“

Host: „Jaké máte heslo na Wi-Fi?“
Barman: „Nejprve si musíte dát drink.“
Host: „Ok, tak já si dám pivo.“
Barman: „Prosím, tady je.“
Host: „A to heslo?“
Barman: „Nejprve si musíte dát drink.
Všechno malým a dohromady.“

Pár tajných myšlenek zoufalých rodičů:
„V noci k nám přišla jeskyňka, odnesla si mou
hodnou holčičku a podstrčila mi svýho spratka.“
„Herodes byl skvělý král! Jen si špatně vybral
cílovou skupinu. Likvidovat měl puberťáky...“
„Jestli něco závidím Angličanům, tak jsou to
internátní školy.“

CO? KDY? KDE? JAK?

Broučci architekta Zdeňka Podhůrského
Našim mladším spolužákům doporučujeme výstavu v zámeckém
areálu Ctěnice, který patří k Muzeu hlavního města Prahy. Už od
podzimu zde probíhá výstava loutek významného výtvarníka 20. století
Zdeňka Podhůrského. Určitě si mnozí z vás vzpomenou na postavičky
broučků z večerníčku, na Neználkovy příhody nebo na Čokoládového
panáčka. Nechybí tu ani loutky z Řeckých bájí a pověstí a z Příběhů obra
Goliáše. Loutky si můžete nejen prohlédnout, ale pro děti je zde
připravena i výtvarná a loutkařská dílna. Výstava trvá do 3. března 2019,
takže skvělý tip na jarní prázdniny.
Anna Mikulová

Malý princ v RockOpeře
Tato rocková opera vznikla podle knihy Antoina de SaintExupéryho. Příběh vypráví o letci, který ztroskotá uprostřed pouště.
Jelikož chce co nejrychleji pryč, snaží se opravit své letadlo. V tento
moment se objeví Malý princ, který ho požádá o obrázek beránka
a vypráví mu příběh o svém putování vesmírem. Vypravoval mu o tom,
na jakých podivných planetách byl a co zajímavého na nich objevil.
Kvůli cestování opustil svou rodnou planetu, na které se zamiloval do
růže. Tento příběh je vhodný pro děti, rodiče, i jejich prarodiče.
V hlavních rolích uvidíte Kamila Střihavku, Irinu Andreevu a Marii
Steigerwaldovou. RockOperu najdete na adrese Komunardů 306/1,
Praha 7 a nezapomeňte s sebou vzít všechny své blízké.
Dubová Denisa

Jak vycvičit draka 3
21. února zavítá do kin jeden z nejočekávanějších animovaných
filmů studia Dreamworks Jak vycvičit draka 3. Film plynule navazuje na
druhý díl, tedy smrtí Kliďase Velikého. Škyťák, hlavní postava této
trilogie, bude na něj a jeho cenné rady vzpomínat a bude se jimi snažit
řídit, aby se stal náčelníkem Blpu, ostrova, který je často přezdíván jako
dračí ráj, obývaný Vikingy nebo vikingský ráj obývaný draky.
To však ale není hlavním tématem tohoto dílu. Největší roli bude
hrát legenda o skrytém domově všech draků, kterou Kliďas Škyťákovi
vyprávěl, když byl malý. Novým hlavním „záporákem" v tomto filmu
bude Grimmel, Viking nenávidící draky všech druhů. Díky němu se také
dozvíme, proč je Bezzubka poslední svého druhu.
Terezie Koudelková

Ektor na koncertě v Praze
Ektor, vlastním jménem Marko Elefteriadis,
je velmi známý český rapper, který 1. března od
20 hodin pořádá velký koncert ve Fóru Karlín na
adrese Pernerova 652/55, Praha 8. Ektorovi je 33 let
a hudbě se věnuje už dlouho. Jeho stylem hudby je
především rap a hip hop. V roce 2011 vydal první
sólové album Topství o od té doby jich má na kontě
už pět. Další s názvem Marko představí právě na
březnovém koncertě. Mezi jeho nejlepší songy patří
např. Loket z vokna, Nohy v pěst, Number 1 a další.
Tak neváhejte a dorazte!
Tereza Tiptová
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ZAMĚŘENO NA...

SVĚTOVÉ ZNAČKY

Tentokrát jsme se v naší rubrice zaměřili na historii světových značek. Kdo z vás neměl někdy na sobě
něco značky Adidas, Vans nebo Puma? Asi každý. Tak se pojďme podívat na původ těchto značek.

Věděli jste, že zakladatelé značek Adidas a Puma byli sourozenci? Po první světové válce bratři
Adolf Dassler (Adi) a Rudolf Dassler (Rudi) založili firmu na výrobu bot Gebrüder Dassler Schuhfabrik.
Jejich snem bylo vyrábět sportovní boty, ale aby se firma uživila, museli vyrábět boty klasické
a společenské. Zlomový okamžik pro firmu nastal, když se Adi rozhodl jet prodávat jejich boty
sportovcům na olympijské hry do Berlína. Podařilo se mu přesvědčit amerického sprintera Jesse Owense,
aby závodil v jejich botách. Jess Ownes na olympijských hrách získal 4 zlaté medaile a tím se firma
proslavila. Konečně mohli vyrábět sportovní boty. Roku 1947 se bratři rozhádali a rozdělili svůj podnik
na dva. Adolf svou firmu pojmenoval Adidas (Adi Dassler) a Rudolf Ruda (Rudolf Dassler), která se
později přejmenovala na Puma. Dnes to jsou jedny z nejznámějších obuvních značek.
Anna Vápeníková

Značka VANS je dnes velmi populární, tak se pojďte dozvědět něco o jejím vzniku a historii.
Tuto značku založil Paul Van Doren v roce 1966, když se s Jimem přestěhovali do Kalifornie. Továrna
měla název Van Doren Rubber Company. Jejich boty byly v tehdejší době odlišné od ostatních, tehdy
vznikl první model Vans, dnes známý na celém světě jako Vans Authentic. Obuv byla původně určena
spíše pro jachtaře, ale i tak si v první den provozu pár lidí přišlo objednat svůj originální pár, tehdy ještě
za cenu 2,49 $. Ukázalo se, že tato obuv s pevnou gumovou podrážkou, která je společným prvkem
všech modelů Vans, je velmi vhodná na skateboard, a tak se syn Paula Steve rozhodl rozdat pár kousků
mladým skaterům jako Tony Alva, Stacy Peralta nebo Steve Caballero.
Koncem 70. let byla obuv tak populární, že byly v Kalifornii otevřeny další obchody a prodej se
ze Spojených států rozšířil na mezinárodní trh. Když firmy Nike a Adidas začaly v 80. letech vyrábět
specializovanou obuv pro různé sporty, dostal se VANS až na pokraj bankrotu. Paul Van Doren však
zavedl jednoduchou taktiku: „Jediná věc, na kterou se budeme příští tři roky soustředit, je kvalita našich
tenisek“. A podařilo se. V roce 1987 byl dluh pryč, výroba se vrátila ke svým klasickým hodnotám
a tradičním modelům. Kolem roku 1995 začala firma budovat skateparky, sportovní haly či umělecké
domy, jako je House of Vans v Londýně. Od této doby byla firma až dodnes úspěšná a dodnes tuto
značku nosíme, i když nedávno oslavila už 50. výročí.
Lucie Pondělíčková

Baťa je jedna z nejznámějších obuvnických prodejen v České republice. Jeho centrála pro Česko
se nachází ve Zlíně. Prodejny Baťa nefungují jen v Čechách, ale po celém světě.
Závody Baťa vznikly ve Zlíně v roce 1894. Za jejich založením stojí sourozenci Anna, Tomáš
a Antonín Baťovi. Zprvu se firma jmenovala po obou bratrech, ale po smrti Tomáše se firma
přejmenovala na Baťa. Antonín Baťa v době protektorátu opustil Československo a založil další pobočku
v Kanadě. Po druhé světové válce byly továrny firmy Baťa v Československu znárodněny a státní podnik
dostal název Svit. Po sametové revoluci se Baťa znovu do Zlína vrátil.
Baťa je považován za největší firmu a výrobnu bot všech dob a díky tomu drží rekord
v Guinnessově knize rekordů. Údajně už firma prodala přes 14 miliard párů bot.
Anna Vápeníková
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Vše začalo tím, že Johan Müller vlastnil v Německu malé ševcovství, kde ručně vyráběl boty. Díky
dobré práci se brzy proslavil a byl znám široko daleko. Dílnu převzal jeho syn Hans, který měl ale velké
ambice. Toužil po rozšíření jejich bot do celé Evropy. V šedesátých letech dvacátého století koupil další tři
obuvnické firmy. Díky tomuto kroku byl schopen pokrýt výrobu a firma rostla. Inspiraci bot hledal v Itálii a
Portugalsku. Název Bugatti nemá nic společného s automobilkou. Značka Bugatti je v dnešní době prestižní
záležitostí. Do roku 2009 se značka specializovala výhradně na pánské boty, ale od tohoto roku vyrábí
i dámské boty. Většina bot je z kůže, jen výjimečně se používá i textil.
Radek Vinařský

Gucci je italská značka založená Guccio Guccim v roce 1921 ve Florencii. Původně se věnoval
výrobě vybavení pro koně. Později společnost začala vyrábět módní doplňky a výrobky z kůže. V průběhu let
se Gucci stala nejprodávanější značkou v Itálii. Mezi pravidelné zákazníky značky Gucci patřily například
monacká kněžna Grace Kelly, herečka Audrey Hepburn nebo manžela amerického prezidenta Jackie
Kennedy. V roce 1971 se spojila s automobilkou American Motors Corporation, pro kterou vyráběla kožené
potahy na sedačky a díly do interiéru.
Dnes je Gucci jednou z největších módních značek. Už dávno se nespecializuje jen na kožené
výrobky, jako jsou boty, kabelky nebo pásky. S tímto logem si můžete koupit například i luxusní hodinky,
parfémy, brýle nebo šperky. Společnost Gucci se samozřejmě věnuje i charitě. Spolupracuje s UNICEF,
prodejny po celém světě posílají určité procento z příjmů na dětský fond. Podporuje vzdělávací programy
a zdravotní péči pro děti s HIV.
Radek Vinařský

Converse je americká společnost, která vyrábí především oblečení a sportovní obuv. Společnost
Converse založil v roce 1908 Marquis Mills Converse. Boty od Conversu All Star se staly první speciální
basketbalovou obuví v Severní Americe. Tyto tenisky se začaly vyrábět roku 1917. Velkou zásluhu na
úspěchu značky Converse měl bývalý hráč basketbalu Charles Taylor, který zdokonalil model All Stars. Na
jeho počest byly nové boty pojmenovány All Star Chuck Taylor, na kotníku měly pěticípou hvězdu, nápis All
Star a Chuck Taylor. V podstatě v nezměněné podobě se vyrábějí od roku 1932 dodnes. Conversky vznikly
původně jako sportovní boty, ale později se rozšířily i do dalších oblastí. S oblibou je nosil například zpěvák
Curt Cobain. Typická je pro ně silná bílá podrážka, textilní svršek, gumová špička a dva větrací otvory na
vnitřní straně boty.
Na počátku nové tisíciletí se firma dostala do problémů a vyhlásila bankrot. Naštěstí značku Converse
koupila roku 2003 firma Nike a boty s hvězdou byly zachráněny.
Michal Kadečka

Zakladateli firmy Nike byli americký běžec Phil Knight a jeho trenér Bill Bowerman. Nejdříve
založili firmu Blue Ribbon Sport a začali do Ameriky dovážet japonskou atletickou obuv. Protože však oba
byli zapálení sportovci, snažili se vyvinout běžeckou obuv, která by sportovcům lépe vyhovovala a zlepšila
jejich výkony. To se jim podařilo, ukončili spolupráci s japonskou společností a začali vyrábět vlastní řadu
obuvi. Pro svou firmu hledali jméno a našli opravdu výstižné. Pojmenovali ji po řecké bohyni vítězství Niké.
Značka Nike se stala velmi oblíbenou mezi sportovci. Proslavili ji například tenisté Andre Agassi a John
McEnroe, sprinter Michael Johnson, golfista Tiger Woods nebo fotbalista Cristiano Ronaldo .
Mgr. Simona Procházková
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Czech Social Awards 2018
Dne 1. prosince 2018 byly v pražském hotelu
Hilton udělovány ceny Czech Social Awards. Tato anketa
je oceněním talentu, kreativity a nápaditosti, kterými
dokážou známí lidé na sociálních sítích zaujmout.
Šestý ročník ankety ovládla Anna Šulc, která
zvítězila ve třech kategoriích, a to jako videoblogerka
roku, instagramerka roku, a bude zastupovat Českou
republiku v mezinárodním kole s názvem Global Social
Awards. Dařilo se také Kovymu, který získal ocenění za
Fair Play a Social Impact and Change. Cenu za Cosmo
objev získali Dva tátové a Shopaholic Nicol vyhrála
kategorii Inspiration and Infuence. Blogerkou roku se stala
Markéta Frank, Lucy Pug obdržela ocenění Go Global SK.
Marika Malá

Rami Malek vyhrává
Herec Rami Malek získává spoustu cen. Od doby, co
hrál ve filmu Bohemian Rhapsody, obdržel již čtyři ceny.
Zlatý glóbus za nejlepší mužský herecký výkon v dramatu,
Cenu Sdružení filmových a televizních herců (SAG) za
nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli, AACTA
International Award pro nejlepšího herce a Satellite Award
pro nejlepšího herce ve filmu.
Film Bohemian Rhapsody patří bez pochyby mezi
jeden z nejlepších filmů a Ramiho výkon je nepřekonatelný.
Všichni jsou zvědavi, jestli Rami vyhraje ještě Oscara,
protože byl nominován a rozhodně si to zaslouží. Budeme
držet palce, a jestli vyhraje, se dozvíme 24. února. Přímý
přenos můžete sledovat od 2 hodin na ČT 2.
Míša Hertlová

Nečekaná svatba Miley Cyrus
Známá zpěvačka a zároveň herečka Miley
Cyrus to měla minulý rok těžké. V listopadu u ní
doma vypukl požár, a dokonce ji i vykradli. Její dům
patřil k jedné z desetitisíců budov, zničených při
nejhorších požárech v historii Kalifornie.
Konec roku by však měl patřit k těm
nejšťastnějším v jejím životě. Miley si totiž po
devítiletém vztahu vzala australského herce Liama
Hemswortha. Miley a Liam tvoří jeden
z nejznámějších hollywoodských párů. Seznámili se
v roce 2009 při natáčení filmu Poslední píseň a od té
doby se několikrát rozešli.
Přestože je zpěvačka známá svými skandály,
svatbu pojala velmi seriózně. Pozvala jen rodinu
a nejbližší přátele a termín před veřejností zatajila.
Marie Chytrová
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ZŠ Křimická a Klub rodičů
Vás srdečně zvou na

Velikonoční besídku
16. dubna 2019 v 16.00
v malé tělocvičně
a

Velikonoční tržnici
16. dubna 2019 v 15.15

Těšíme se na Vás

KOMIKS

Připravily: Denisa Dubová a Adéla Svobodová

