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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Květa Nekolová

1. Jak dlouho učíte na naší škole?
Na naší škole učím od roku 1990
2. Který předmět jste měla
nejraději, když jste studovala?
Když jsem studovala, mé
nejoblíbenější předměty byly
český jazyk, literatura a dějepis
3. Čím jste chtěla být, když jste
byla malá?
Vždy jsem chtěla být učitelkou.
4. Jakou posloucháte hudbu?
Vážnou, ale i moderní
5. Kdybyste chytila zlatou rybku,
jaká by byla vaše tři přání?
Aby byl svět bez válek, aby byli
všichni lidé zdraví a měli se rádi
6. Co byste chtěla dělat, kdybyste
nebyla učitelkou?
Vždycky jsem chtěla být
učitelkou
7. Čím vás vaši žáci nejvíce
rozčilují?
Když nedodrží to, na čem se
domluvíme
8. Jaké je vaše nejoblíbenější
jídlo?
Kuře a zeleninové saláty
9. Měla jste někdy chuť nechat
profese učitelky?
Ne, nikdy

10. Co ráda děláte ve volném
čase?
Ráda poslouchám hudbu, čtu,
šiju. Pracuju na zahrádce a mám
ráda cestování
11. Na jaké místo na světě byste se
chtěla podívat?
Kromě jiných zemí jsem byla
i ve Francii, ta se mi velmi
líbila. Takže kamkoliv do
Francie.
12. Se kterou postavou z historie
nebo současnosti byste se
chtěla setkat a proč?
Já osobně bych se chtěla setkat
s Janem Ámosem Komenským.
Chtěla bych si popovídat
o současném školství.
Dagmar Valová
Pavla Maxová
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1. září na Křimické
Je čtvrtek 1. září 2011, tolik očekávaný den
pro všechny prvňáčky, jejich rodiče a paní učitelky.
Kdo je více nervózní? Všechny čeká nová cesta, nové
zkušenosti, nové zážitky.
Ve škole se to začíná hemžit, poslední úpravy
ve třídách našich nováčků a „jde se na věc“.
Nervozita pomalu a jistě stoupá. Podobný pocit plný
neznámého mají malí školáci, kteří jsou před školou
v hloučcích se svými rodiči. „Co mě asi dneska ve
škole čeká?“ Tuto otázku má v hlavě nejeden
prvňáček.
Otevírá se hlavní vchod do školy a usměvavé
paní učitelky si k sobě volají svoje žáčky. Tu a tam se
objevují první slzičky, které v krátké době nahradí
úsměv. Jsme přeci školáci!
Všichni jsou krásně ustrojení, z chodby dýchá
slavnostní atmosféra – žáci druhého stupně utvoří pro
prvňáčky špalír, chodbou se nese potlesk. A už jsme
ve třídě. Rychle si najít nějaké místečko a těšit se
z věcí, které leží na lavici. Budou všechny moje?
První hodina ve škole je za námi. Co jsme
všechno stihli za tak krátkou dobu? Naučili jsme se
básničku nebo písničku, seznámili jsme se spolužáky,
povídali jsme si o prázdninách, navštívili nás zástupci
úřadu MČ Prahy 15, paní ředitelka Vlasta
Ducháčková a paní zástupkyně Světlana Vojtová,
dostali jsme dárečky, učebnice.
„To už jdeme domů, paní učitelko?“ ozývá se
z jedné lavice. „Ano, pro dnešek je to už všechno.
Máme před sebou celý školní rok. ☺ Budu se na Vás
těšit zítra. Mějte se krásně a užijte si s rodiči Váš
VELKÝ DEN.“
Třída zůstala prázdná, prázdná pouze do zítřka.
Celý školní rok se budeme seznamovat s písmenky,
učit se, číst, psát a počítat. Najdeme si nové
kamarády, budeme chodit na kroužky. Zažijeme plno
dalších věcí, naučíme se mnoho nového.
Těším se, že budu moci na konci školního roku
napsat, jaké jsme udělali pokroky, a věřím, že jich
bude opravdu dost. Všem prvňáčkům přeji za celou
naši školu hodně úspěchů a úsměv na tváři.
Mgr. Jaroslava Koubíková
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Dopravně bezpečnostní den pro děti
Výbor dopravy a bezpečnosti Zastupitelstva MČ Praha 15 připravil na 15. září akci pro
místní školy BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Jednalo se již o 6. ročník setkání se zástupci
Městské policie HMP, Policie ČR, Záchranné služby HMP a Sboru dobrovolných hasičů
z Horních Měcholup. Setkání dětí se uskutečnilo tentokrát na hřišti ZŠ Veronské nám. za
krásného slunného počasí.
Děti se seznámily s hasičskou technikou, vybavením sanitky, vozovým parkem policie,
zvláště se jim líbily motorky. Největší úspěch měla ukázka výcviku a dovedností policejních
koní, obdivovaly jejich odvahu, poslušnost a umění zachovat klid v každé situaci. Předvedli se
i místní hasiči, jejich vystoupení rozhýbalo děti natolik, že některé došly do školy úplně
promočené.
Každá taková akce zvyšuje vážnost těchto složek v očích malých dětí, zároveň zvyšuje
důvěru dětí a určitě se jednou, až se případně dostanou do krizové situace, nebudou bát oslovit
kteréhokoliv policistu a najít si tak rychlou pomoc.
Mgr. Zdena Goyová
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Skřítci a čmeláci na Dni Prahy 15
V sobotu 10. září se na hřišti SK Horní Měcholupy konal Den Prahy 15.
Druháci reprezentovali naši školu vystoupením „Skřítci a čmeláci“. Tancovali
a zpívali. Všem se vystoupení moc líbilo. Děkujeme dětem a rodičům, že se akce
zúčastnili.
Mgr. Irena Vojtová

Pražský pramen – školní kolo přírodovědné soutěže
29. září proběhlo školní kolo celopražské soutěže Pražský pramen. O co šlo?
Žáci 6. - 9. ročníku měli možnost otestovat své znalosti a logické myšlení v úlohách
z fyziky, přírodopisu, zeměpisu a chemie. Organizátoři pro letošní rok vybrali téma
Pohyb a rychlost.
Test s jednotným zadáním pro všechny ročníky pomohl vybrat účastníky
finálového kola, které pořádá Gymnázium Botičská. Na 1. místě se umístil Kryštof
Rozumek ze 7. A, na 2. místě Jan Lubojacký z 6. A, na 3. místě Martin Komenda ze
7. A a o 4. až 6. místo se podělili Jan Šnábl, Adam Vápeník a Jaromír Vondra ze
7. A. Od 27. do 29. listopadu se mohou finalisté těšit na nejrůznější praktické úkoly,
exkurze a přednášky k tématu pohyb a rychlost. Budeme jim držet palce, aby získali
nejen cenné zkušenosti, ale i pěkné umístění a cenu.
Mgr. Kamila Merxbauerová
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Beseda s Městskou policií
hl. m. Prahy – útvar prevence
V pondělí 3. října navštívili
naši školu policisté. V pátých třídách
se hovořilo o drogách o problematice
závislostí a o jejich nežádoucích
účincích. V šestém ročníku se
probírala šikana a problematika
vztahů
v dětských
kolektivech.
Sedmá třída rozebírala kriminalitu
dětí, trestnou činnost a odpovědnost
nezletilých. Osmý ročník navázal na
drogovou problematiku z pátého
ročníku. Hovořilo se mimo jiné
o pochopení vztahu právo – droga.
Devátý ročník absolvoval besedu na
téma Základy právního vědomí
a další nadstavbový program Oběť
a svědek.
Spolupráce s policií má na naší
škole několikaletou tradici a pro její
oblibu mezi žáky jsou již nyní
domluveny besedy na příští školní
rok.
Mgr. Květa Nekolová

Charita na Křimická
Tradičně v letošním roce proběhla na naší škole sbírka
ošacení, obuvi a dalšího textilu pro občanské sdružení
Diakonie Broumov.
Věci, které darujeme, slouží jako pomoc pro sociálně
potřebné. Při jejich zpracování vznikají také pracovní místa
pro občany z okraje společnosti.
V letošním roce jsme také poprvé uskutečnili sbírku
pro azylový dům v Husinci. Sbírali jsme hračky pro děti, které
nikdy neměly svou vlastní hračku. S azylovým domem
budeme spolupracovat i nadále. V listopadu se uskuteční
sbírka „všeho“ právě pro Husinec.
Poděkování patří všem zaměstnancům školy a dětem,
kterým osudy druhých nejsou lhostejné.
Mgr. Květa Nekolová
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Křimická na toulkách
Zámek Loučeň
V rámci našeho školního projektu „Má vlast - srdce Evropy“ jsme vyrazili opět za
hledáním a poznáváním pokladů své země. Tentokrát jsme navštívili Loučeň.
Na zámku nás přivítala komtesa v dlouhé růžové róbě. Provázela nás po komnatách
a vyprávěla příběhy svého zámku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z minulosti
i současnosti.
Víme už, že zde v 19. století žila knížecí rodina Thurn-Taxis, kníže Alexandr
s kněžnou Marií a jejich tři syny. Viděli jsme jejich ložnice, školu, dětský pokoj s hračkami,
ale i jejich záchod.
Prohlídka neprobíhala běžným způsobem, jak býváme zvyklí u jiných zámeckých
expozic, kde se smí vše pozorovat pouze z bezpečné vzdálenosti. My mohli naopak
usednout na vzácná polstrovaná křesla k zámeckému stolu nebo se posadit do školní lavice
malých knížátek.
Zdejší zámek často navštěvoval slavný Bedřich Smetana a hrával zde na piano.
Představte si, že i my jsme si na tento nástroj mohli zahrát. Dotýkat se kláves, kterých se
před stoletími také dotýkal náš hudební velikán, si mohla prožít i naše Lucinka Hájková.
Zahrála s chutí krátkou skladbičku.
Víte, že název taxi pochází právě odtud? Ano, je to tak. Kočáry Thurn-Taxisů, které
rozvážely poštu, přibíraly cestou pocestné, což se stalo zvykem. Tento zvyk se stal
v následujícím století základem pro vytvoření taxislužby na celém světě. Též název
známého Taxisova příkopu na Velké pardubické souvisí se zdejším knížecím rodem.
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Od naší komtesy jsme slyšeli též o zdejší Bílé paní i příběh očarovaného pokoje. Velmi
poutavé a zajímavé bylo všechno, co nám naše milá průvodkyně pověděla. Na závěr si nás
ještě vyzkoušela, zda si něco z jejího vyprávění pamatujeme. Obstáli jsme a komtesa se
s námi za odměnu rozdělila o poklad z truhly, kterou právě na zámku objevili.
Po mlsání na čokoládovém pokladu jsme se s naší komtesou rozloučili a vydali se za
dobrodružstvím do labyrintů v zámecké zahradě. Těchto bludišť, dřevěných, kamenných,
keřových, provazových aj., jsme prošli deset z jedenácti a některá z nich byla doopravdy
velmi náročná. Naštěstí jsme všichni nakonec našli správnou cestu a východ z labyrintu, nikdo
se tedy neztratil. Nechtělo se nám odcházet, neboť v labyrintech to bylo vzrušující a zábavné,
ale kdybychom se ještě chvilku zdrželi, už by nás v zahradě zamkli. Raději jsme nasedli do
našeho autobusu, aby nás odvezl zpátky domů.
Následující dny jsme v družině své zážitky z Loučně zpracovali ještě výtvarně a nabyté
znalosti si ověřili v zábavném kvízu. Fotografie z výletu jsme si prohlédli při poledním klidu
na videu. Kresby s fotografiemi a krátkým zápisem jsme založili do našeho Deníku z cest.
Návštěvu zámku Loučeň lze jen vřele doporučit. Zábavnou formou se každý dozví
mnoho zajímavého. Labyrinty všem zapojí mozek i fyzické schopnosti a malí i velcí se ještě
dobře pobaví.
Další dobrodružství při poznávání naší země na holky a kluky čekají zase příště. Kde?
Nechte se překvapit!
Mgr. Magdalena Hepnerová
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Sbíráme starý
papír
Ve dnech 10. až
14. října 2011 se na naší
škole konal pravidelný
sběr papíru. Výtěžek
akce
věnujeme
indickému
chlapci
Ashwathovi,
kterého
jsme
jako
škola
adoptovali.
Ashwath
díky našemu příspěvku
může chodit do školy,
má školní uniformu
a jedno teplé jídlo
denně.
Na prvním stupni
se nejlépe umístila třída
5. A s 491 kg, na
druhém stupni pak 9. A
s 892 kg. Celkově tedy
zvítězila třída 9. A.
Gratulujeme a všem
děkujeme za účast.
Romana Šímová

Třída

Množství
/kg/

Průměr na žáka
/kg/

Pořadí

1.A

102,5

5,69

12.místo

1.B

196

8,52

5.místo

1.C

133,2

5,79

11.místo

2.A

233,5

8,34

6.místo

2.B

227

9,08

3.místo

3.A

141

7,05

8.místo

3.B

107

5,94

10.místo

3.C

172,5

7,5

7.místo

4.A

156

6

9.místo

4.B

615

23,65

2.místo

5.A

491

24,55

1.místo

5.B

188

8,55

4.místo

Celkem I.stupeň

2762,7

10,16

6.A

369

17,57

2.místo

6.B

103

5,15

4.místo

7.A

283

10,88

3.místo

8.A

102

4,25

5.místo

9.A

892

49,56

1.místo

Celkem
II.stupeň

1749

16,05

Škola celkem

4511,7

11,84

Víte, co je školská rada ?
Několikrát za rok se scházejí zástupci rodičů, místního úřadu a učitelů s vedením
školy, aby se seznámili s prací školy, jejími úspěchy a problémy a pomohli je řešit.
Na naší škole letos proběhly volby nových členů školské rady. Z kandidátů
navržených do školské rady byli jako zástupci žáků zvoleni pan Martin Hák a paní Hana
Kadečková, jako zástupci pedagogů paní Mgr. Pavla Homolová a paní Jitka Boudná.
Mgr. Jana Kučerová

Úspěšní žáci
K úspěšným žákům
naší školy patří i Ondřej
Veselý ze 4. A. Na turnaji
v Brazilském Jiu Jitsu,
který proběhl 1. října
v Praze, obsadil ve své
kategorii do 35 kg 1. místo.
Blahopřejeme!
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Stejně jako v předchozích letech i letos mohou žáci naší školy trávit svůj volný čas
v některém z mnoha nabízených kroužků. Pokud si nevyberou žádný z těch, které vedou
učitelé, mohou využít nabídku agentury Kroužky, se kterou ZŠ Křimická již několik let úspěšně
spolupracuje.

Kroužky vedené učiteli - školní rok 2011/2012
výtvarný kroužek

1. roč.

úterý

13.00-14.00

I. Matyášková

keramický kroužek

2. - 5. roč.

středa

13.30-15.30

M. Štočková

keramický kroužek

1. stupeň

úterý

13.30-14.30

V. Kolářová

keramický kroužek

2. A

pátek

13.00-15.30

J. Kasíková

keramický kroužek

1. stupeň

čtvrtek

13.00-14.00

Z. Šimková

keramický kroužek

1. stupeň

čtvrtek

14.00-15.00

Z. Šimková

florbal

1. stupeň

pondělí

14.30-16.00

J. Carda

florbal

1. stupeň

středa

14.30-16.00

J. Carda

florbal

2. stupeň

úterý

15.30-17.00

J. Carda

florbal

2. stupeň

čtvrtek

15.30-17.00

J. Carda

hra na flétnu

začátečníci

úterý

13.00-14.00

I.Vojtová

flétnový soubor

2. A

úterý

14.00-15.00

I.Vojtová

1. roč.

úterý

13.00-14.00

M. Štočková

1. roč.

úterý

14.00-15.00

M. Štočková

2. - 5. roč.

čtvrtek

13.30-14.30

M. Štočková

2. - 5. roč.

čtvrtek

14.30-15.30

M. Štočková

2. st.

středa

14.00-15.00

Z. Šimková

přírodovědný
kroužek
přírodovědný
kroužek
přírodovědný
kroužek
přírodovědný
kroužek
kroužek aranžování

Keramický kroužek

Kroužek aranžování
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Další kroužky – školní rok 2011/2012
angličtina
s rodilým mluvčím
angličtina
s rodilým mluvčím
angličtina
s rodilým mluvčím
angličtina
s rodilým mluvčím

1. tř.

čtvrtek

12.45-13.30

Wattsenglish

1. tř.

čtvrtek

13.40-14.25

Wattsenglish

2. tř.

čtvrtek

14.35-15.20

Wattsenglish

2. tř.

čtvrtek

15.30-16.15

Wattsenglish

šachový kroužek

1. stupeň

čtvrtek

14.45-15.30

P. Vávra

judo

zač./pokroč.

pondělí

16.30-18.30

M. Rašín

judo

zač./pokroč.

čtvrtek

14.00-16.00

M. Rašín

kroužek
miniházené

2. - 5. tř.

úterý

14.00-15.00

R. Slavíčková

tenis

1. tř.

pondělí

13.35-14.35

K. Hrdlička

počítače a internet 1.stupeň

středa

14.20-15.05

ZUMBA + HIP HOP

středa

13.35-14.20

pondělí

13.15-14.15

J. Vacková

skautský oddíl

pondělí

16.00-17.00

M. Mašat

Tým Cheerleaders

čtvrtek

17.15-19.15

M. Jindrová

SCRABLE

Kroužek aranžování
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od 3. tř.

agentura
Kroužky
agentura
Kroužky

NOVINKY OD NÁS

O pohár starosty Prahy 15 – malá kopaná
Dne 4. října se konal turnaj v kopané mladších žáků. Naši školu
reprezentovali Michal Polesný, Dominik Blažek, Mikhail Konopelkol, Michal Blažek,
Dominik Chrastil, Nikita Vlasov, Rostislav Vondra a Jiří Vaniš. Obsadili celkově
čtvrté místo. Mezi nejlepší hráče patřili Dominik a Michal Blažkovi.
O den později se v turnaji utkali žáci 8. – 9. tříd. Za ZŠ Křimická se
představili: Filip Jelínek, Jakub Vencl, Dominik Telvák, Lukáš Bartoška, Matěj
Kurdiovský, Martin Gabaj, Adam Volánek, Michal Štěpánek a Martin Zámyslický.
Jednoznačně nejvýkonnějším hráčem našeho týmu byl fotbalista tělem i duší
Dominik Telvák. Především díky němu chlapci vybojovali 3. místo. Blahopřejeme.
Jakub Košnař

Hodina zumby
Ve středu 19. října měli žáci II.
stupně možnost zhlédnout ukázkovou
hodinu zumby. Naši školu totiž
navštívili zástupci taneční školy
Salsa-Dance Martiny Anton a snažili
se rozpohybovat děti v latinskoamerických rytmech. To se jim
podařilo jen částečně, ale chválíme
především dívky ze 6. tříd, které se
odvážně vrhly na parket.
14

NOVINKY OD NÁS

Mistrovství České republiky ve Scrabble do patnácti let
V sobotu 15. října jsme se s paní Janou Vackovou, vedoucí našeho kroužku, zúčastnili
v rámci Deskohraní mistrovství juniorů do 15 let. Sešlo se 21 hráčů. Někteří přicestovali až
ze severní Moravy. Každý odehrál pět zápasů.
Naši školu reprezentovali Matyáš Pazdera, David Waltr, Pavel Rusňák, Natálie
Glembová, Jan Němec. Soutěž byla velmi zajímavá. Náš tým uspěl velmi dobře. Proto paní
Vackové patří velké poděkování.
Eliška Pospěchová, 5.A

Nabídka kroužku Scrabble
Hlásit do kroužku se mohou děti bez ohledu na věk, podmínkou je pouze
znalost čtení a psaní tiskacího písma a sčítání dvojciferných čísel. Kroužek je veden
špičkovými hráči, účastníky mistrovství ČR. Kroužek je orientován i na naprosté
začátečníky a je veden v přátelské nesoutěžní atmosféře. Pokud však někdo z vás
projeví pro tuto hru talent, budeme se mu individuálně věnovat a můžeme ho
připravit i ke startu na soutěžním turnaji. V případě zájmu mohou chodit do kroužku
i dospělí.
Scrabble je krásná stolní hra se slovy, kterou hrají vždy dva nebo čtyři hráči,
jejichž úkolem je vymýšlet z vylosovaných písmen slova a pokládat je na desku tak,
aby získali více bodů než soupeři. Tato hra v dětech nenásilnou formou rozvíjí
fantazii, slovní zásobu, znalost pravopisu a gramatiky, kombinační schopnosti
a logické uvažování. Při scrabble se děti mohou velmi zábavným způsobem naučit to,
co by je jinak možná nebavilo (tvoření přechodníků, skloňování méně obvyklých
slov) a hlavně získají cit pro český jazyk. V ČR tuto hru hrají desetitisíce lidí doma,
několik set lidí pak na turnajích, které jsou pořádány v různých městech. Hru
s oblibou hrají umělci, zpěvák Jaromír Nohavica vybojoval v devadesátých letech
titul mistra ČR a zasloužil se významně o rozvoj scrabble v naší zemi.
Kroužek probíhá na naší škole každé pondělí od 13.15 do 14.15 hod.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři zástupkyně školy.
Jana Vacková, vedoucí kroužku
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1. ROČNÍK

Zprávičky z 1. B

Uběhlo už šest týdnů, kdy prvňáčci ze sluníčkové třídy 1. B poprvé vkročili do své
třídy ve druhém patře naší školy. Postupně se seznamovali mezi sebou ve třídě, s paní
učitelkou, se školní družinou, jídelnou, s celým chodem školy. Při prohlídce budovy
navštívili i ředitelnu, kde je mile přivítala naše paní ředitelka a paní zástupkyně jim
ukázala taje školní rozhlasové techniky.
Za ten krátký čas, co navštěvují školu, děti zvládly hodně nových věcí - připravit
se na vyučování, první tahy písmen, slabiky i první počty. Se spoustou věcí jim pravidelně
o velkých přestávkách pomáhají jejich starší spolužáci ze 6. B a 8. třídy. A prvňáčci se
do školy těší!

Mgr. Iveta Matyášová

Jak to vidí žáci ze šesté třídy

Od pondělí do pátku pomáhá čtveřice žáků ze 6. B paní učitelce Matyáškové
s jejími žáčky z 1. B. Chodí s nimi ven a starají se o jejich zábavu. Někdy také paní
učitelce pomáhají se zařazováním pracovních listů do portfolií a prvňákům s přípravou na
násl edující hodinu.
Jsme rádi, že se paní učitelce hodí naše pomoc a rádi za ní chodíme každou velkou
přestávku. Snad i našim malým spolužákům usnadníme vstup do prvního š kolního roku.

Veronika Fišerová a Nela Štěpánová
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2. ROČNÍK

Lesní čarování

Akce
s názvem
Lesní
čarování
proběhla
22.
září
v Kunratickém lese. Počasí nám
přálo a všichni si to pořádně užili.
Přírodu jsme poznávali všemi
smysly. Poznali jsme svůj strom
z Keltského kalendáře, ochutnali
brusinkovou marmeládu, chodili se
zavázanýma očima a tím zjistili, jak
se orientuje jezevec pod zemí,
čichem
rozeznávali
koření.
Vyzkoušeli jsme si také, jak
hovnivál válí svou kuličku – pěkně
do kleku, míč kutálet jenom nohama
a ještě couvat do kopečka – nasmáli
jsme se všichni. Ve výtvarné dílně
si pak děti vyrobily i amulety
z přírodnin a vonných bylinek. Na
stopách jsme pozorovali stopy
a stopovali jsme rysa.

Mgr. Petra Mikulová

Procházka zoologickou zahradou
Za krásného podzimního počasí
se II.A vydala za zvířátky do
zoologické
zahrady.
Viděli
jsme
lachtany, tapíra, kočkovité šelmy,
domácí zvířátka, opice a mnoho dalších.
Sledovali jsme ptáčky v jejich voliéře.
Nejvíce nás zaujalo mládě hrošíka a lev
s lvicí. Někteří si koupili turistickou
známku či něco na památku, dokonce
jsme nasbírali i kaštany. Těšíme se, že
do ZOO se půjdeme podívat i příště.

Žáci 2. A
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Na Lesním čarování jsme
poznávali přírodu. Vyráběli jsme
z lesních plodů, povídali jsme si
o houbách, o stromech, o bylinkách,
o broucích a motýlech, o zvířatech
a hráli jsme si na hovnivály. Někdo
byl pak na stopách. Viděli jsme kůži
z jezevce,
kostru
netopýra
a vycpanou lasici.

Míša Hertlová a Alice Diakonu, 2. B

3. ROČNÍK

Třeťáci stále plavou

Jen co začal školní rok, hned
jsme se vypravili do bazénu
v Hostivaři na výuku plavání.
Přestože jsme již letos
třeťáci a všichni již plavat umíme,
chodíme do bazénu moc rádi
a snažíme se zdokonalovat svou
plaveckou techniku. V tom nám
pomáhají zkušené paní trenérky. I
když nám plavání určitě jde a jsme
pořád lepší a rychlejší, skoro nejvíce
se těšíme na posledních pět minut
každé lekce, kdy se z nás stanou
hraví vodníci. Můžeme dovádět,
potápět se a skákat ve vodním
gejzíru. Možná nás časem uvidíte na
plaveckých závodech.

Žáci 3. A, B, C

Rolnička

Ve středu 12. 10. 2011
proběhl ve škole první z cyklu
koncertů pana Virglera, který
vede už dlouhá léta mezinárodně
známý sbor Rolnička. Už několik
let
pořádá
na
naší
škole
„interaktivní“
koncerty,
při
kterých
se
můžeme
nejen
seznámit s různými hudebními
nástroji, ale také si společně
zazpívat známé i méně známé
písničky a připomenout si, jak žili
naši předkové. Koncerty se nám
moc líbily a těšíme se, že si
písničky zazpíváme znovu i ve
třídě při hudební výchově.

Pavla Homolová
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4. ROČNÍK

Procházky Prahou
Žáci IV. B využili poslední krásné, slunné podzimní odpoledne k poznávání památných
míst hl. města.
Obdivovali krásy Valdštejnské zahrady, paláce a významných budov na Malé Straně.
Se zaujetím si prohlédli perlu baroka - chrám sv. Mikuláše.
Největší zážitek však mají z výstupu 303 schodů na hlásnou věž, kde hned pod
kupolí chrámu mohli pozorovat Prahu jako na dlani. Tento zážitek umocnil trubač, který
svou znělkou ohlašoval Pražanům, že v okolí je vše v pořádku.
Procházkou po Karlově mostě zakončili odpolední putování a přesvědčili se o tom, že
Praha je pravdu zlatá stověžatá.
Mgr. Anna Chmelařová

Nekuřátka ve 4. B
V úterý 11. října nás navštívil inspektor Kuba. Přišel proto, aby nám vysvětlil, že kouřit se
nemá. V cigaretovém kouři je více než 5000 chemických látek např. dehet, ze kterého se dělá asfalt,
a nikotin, který způsobuje závislost. Cigaretový kouř neškodí jen kuřákům, ale i lidem, kteří ho jen
dýchají. Plíce kuřáka jsou nemocné a černé, zuby žluté a zkažené. Každý rok u nás zemře více než 18
tisíc lidí na následky nemocí spojených s kouřením.
Lektoři nás rozdělili do družstev a soutěžili jsme v zodpovídání otázek. Soutěž skončila
remízou. Kuba nám nakreslil lidský mozek a hořící cigaretu a ukazoval, jak z té cigarety putuje látka
nikotin. Nejdříve do žil, poté do plic a nakonec do mozku. Na obrázku jsme si tak é ukázali, jak vypadá
člověk, který kouří, a na závěr jsme si povídali, jak se nám tento pořad líbil.
Tereza Botková, Jeník Bína, Jiří Petr
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5. ROČNÍK

5. B vzpomíná
Když se podívám na
tuto nástěnku, vzpomenu
si, jak jsem poprvé vešla
do třídy I. B. Od té doby
se změnilo mnoho vztahů
v naší třídě. Není to už
jako v první třídě, kdy
každý kamarádil s každým.
Jsme jako na jedné lodi,
která se pořád houpe a
pár spolužáků už z té naší
lodi vypadlo a pár jsme
jich zase zachránili.
Náš kapitán paní učitelka Zdena Goyová nás vede správnou cestou, bez ní
bychom byli ztraceni. Už jsme zažili mnoho výletů, například výlet do
Kunratického lesa a do Národního muzea. Užili jsme si i školy v přírodě, poslední
v Loutí na Slapech. A teď už nám zbývá jenom jeden rok. Rychle to uteklo.
Musíme si to pořádně UŽÍT!!!☺

Johana Hanušová a Nicola Michálková, 5. B

Beseda o drogách
V říjnu na naší škole proběhly besedy s městskou policií. V 5. A i v 5. B jsme
si povídali o drogách. Pan policista se nám snažil vysvětlit, co jsou drogy, a jak
nebezpečná je závislost na nich. Pokládal nám mnoho otázek. Na polovinu jsme
dokázali odpovědět. Jsou drogy legální, např. tabák, alkohol, léky a drogy nelegální
a zakázané. Mezi nebezpečné drogy patří např. pervitin, marihuana, kokain. Při
dlouhodobém užívání drog vzniká závislost. Léčba drogově závislých lidí je
dlouhodobá a vyléčení nejisté. Celá beseda byla velmi poučná a všechny to velmi
zajímalo. Policie chválila nejen naši třídu, ale i celou naši školu !!!!
Adéla Procházková a Michaela Hynková, 5. A
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ
Pomoz najít ovečce cestu ke kaštánku:
Nemá to huby,
ale tři zuby,
u jídla slouží,
po něm netouží.
(vidlička)

Za kadeřavou hlavičku
vytáhnu z nory lištičku.
Sáhni si, je hladká,
ukousni, je sladká.
(mrkev)

V zimě dokonce i zebe.
V létě je ho plné nebe.
Na obzoru beránky
zrána jako za večera
proměňuje v červánky.
(sluníčko)

Každé ráno vesele
tahá spáče z postele.
Za tu službu nevděčníci
hned ho klepnou po palici.
(budík)

Sejdou se zvířata v lese a medvěd říká:
"Zabalte si hodně jídla a pití."
Žába po něm opakuje: "Zabalte si
hodně jídla a pití."
Medvěd pokračuje: "Pojedeme na
výlet."
Žába zase po něm opakuje: "Pojedeme
na výlet."
Medvěd: "A ta příšera zelená zůstane
doma."
Žába: "Chudák krokodýl, tak se těšil."
21

6. ROČNÍK

Šesté třídy ze ZŠ Křimická na
adaptačním kurzu
V letošním školním roce jsme v našich
šestých třídách přivítali nové spoluţáky,
a proto se naše paní učitelky rozhodly, ţe
zorganizují adaptační kurz, na němţ se
navzájem lépe poznáme.
V polovině září jsme tedy vyrazili do areálu
VŠTVS Pal estra v Hostavicích, kde nás
čekalo milé překvapení! Studenti tu pod
vedením pana ing. Hedrlína připravili lákavý
program. Při různých sportovních soutěţích
a hrách jsme si sáhli na dno svých
fyzických sil. Neméně náročné však byly
i vědomostní úkoly, při kterých jsme lehce
oprášili své znalosti získané na prvním
stupni. Kromě rozmanitých míčových her
jsme si rovněţ vyzkoušeli netradiční
sportovní disciplíny, jako například lakros.
Svoji fyzickou kondici a obratnost jsme si
ověřili na lanové dráze.
Po celou dobu jsme byli
rozděleni do druţstev, v nichţ jsme
zjistili, jak v našem kolektivu funguje
týmová spolupráce a jak důvěřujeme
jeden druhému. Počasí nám přálo,
tudíţ jsme mohli všechny tři dny
strávit v přírodě a vychutnat si
hřejivé sluneční paprsky babího léta.
Adaptační kurz byl příjemný m
zpestřením školních dnů nejen pro
nás, ale také pro naše paní učitelky,
které nás měly moţnost vidět
z jiného úhlu pohledu, neţ jak je
tomu při kaţdodenní výuce. Přes
drobné oděrky a namoţené svaly
jsme si adaptační kurz báječně uţili
a těšíme se, ţe se s našimi novými
přáteli z Hostavic někdy v budoucnu
opět setkáme!

Ţáci 6. A a 6. B
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7. ROČNÍK

Městská policie na naší škole
Dne 3. října se na naší škole konala beseda s policií. Téma této besedy byla
kriminalita mládeže. Žáci 7. třídy se zde dozvěděli hodně nových věcí, například že
pokud nás někdo napadne a dojde k boji, při němž je útočník zraněn, jsme povinni
poskytnout mu první pomoc. Další zajímavostí byly krádeže. Má-li ukradená věc menší
cenu než 5000 Kč, jedná se pouze o přestupek. O trestný čin se jedná až v případě,
kdy cena převýší 5000 Kč. Dále bylo žákům řečeno, že pokud se dostanou do situace,
kdy je někdo okrádá, nesmí zloději ublížit, protože zdraví je cennější než majetek.
Žáci se do besedy aktivně zapojovali a policie byla se spoluprací s nimi
spokojena. Tato beseda byla úspěšná a všem žákům se líbila.

Martina Krotilová, Petra Pavlíková, Adam Vápeník

Lesní čarování
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Jednoho
zářijového
dopoledne jsme se třídou
vyrazili do Kunratického lesa
na přírodovědnou akci Lesní
čarování. Organizátoři si nás
rozdělili na dvě skupiny a my
jsme při našem putování po
lese procházeli
několika
stanovišti, kde jsme plnili
různé úkoly.
Na prvním stanovišti
nás čekalo rozeznávání bylin
podle vůně. Na dalším jsme si
zahráli na brouky hovnivály
a váleli jsme si svoji kuličku.
Zajímavá
byla
zastávka
u ornitologa, kde jsme viděli
několik
lesních
ptáků,
a dokonce nám na živém
ptáčkovi názorně ukázal, jak
se ptáci kroužkují. Dále jsme
se
dozvěděli
spoustu
informací o houbách, lesních
živočiších a dřevinách.
Na závěr nás čekalo
opékání špekáčků. Tento den
jsme si bezvadně užili.

8. ROČNÍK

Chemický jarmark
Dne 23. září 2011 jsme společně s 9. třídou navštívili chemický
jarmark na Vítězném náměstí v Dejvicích. Akce byla pořádána v rámci
Mezinárodního roku chemie, který vyhlásilo UNESCO.
U více než 30 stánků, které si připravily školy, vědecké instituce
nebo Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, jsme mohli vidět spoustu
zajímavých chemických pokusů, skoro jako kouzla. Nejzajímavější byla
kapalina, do které jste namočili ruce, pak je zapálili, ale nepálilo vás to.
Zajímavé. Také byly k vidění všemožné dělobuchy, ale i soutěže, např. o
horské kolo. Bohužel se za 2 hodiny nedaly všechny stánky stihnout. Akce
se účastnilo asi 40 škol, takže bylo docela plno. Bylo to super a doufáme,
že se taková akce bude brzy opakovat.

Vojta Jedlička a Kačka Mlezivová

Policie – drogy
V pondělí 3. října naši školu navštívila Městská policie hlavního města
Prahy. Policisté si pro nás připravili besedu o drogách. Řekli nám, že někteří
lidé používají drogy, protože chtějí změnit svůj život. Ale nevědí, jak moc jim
může ublížit. Vysvětlili nám, jaká jsou stádia užívání a kam až to může dojít.
Asi 60% lidí po 1. použití řekne NE, ale zbývajících 40 % se drogy nechce
vzdát, protože jim přináší pocit štěstí. Lidé, kteří jsou závislí, pro drogu
udělají vše. Například okradou své příbuzné a jsou schopni i někoho zabít.
Život je o mnohem hezčí bez drog než s nimi.
Pavla Maxová, Dáda Valová
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9. ROČNÍK

Městská policie
V pondělí 3. října k nám do třídy přišli policisté na besedu o občanství. Více než
polovina dětí ještě nemá občanský průkaz, ale i přesto pro nás beseda byla zajímavá.
Policisté pro náš připravili skupinovou práci – řadili jsme kartičky s názvy trestů.
Nakonec se nám to všem povedlo.
Dvouhodinová beseda nám přinesla spoustu nových informací. Dozvěděli jsme se,
jaké tresty náš čekají za porušení zákona a mnoho dalších věcí, které potřebuje občan
České republiky znát.

Michal Štěpánek

9. A se stará, aby se nám ve škole líbilo
Při hodinách pracovních činností jsme zkrášlovali pozemek školy. Tyto práce
jsme prováděli v atriu školy, před školou, ve škole, zkrátka všude tam, kde to bylo
potřeba. Užili jsme si při tom dost legrace, protože nikdo z nás nepřišel vhodně
oblečený, takže jsme se sice umazali, ale vydřeli jsme kus práce. A právě o to byla
větší sranda. Svoji práci jsme měli všichni řádně rozdělenou a na to, abychom ji plnili
tak, jak má být, dohlížela paní učitelka Kučerová.
Ke konci hodiny jsme už byli docela unavení, ale když jsme viděli výsledek, už
nás to tolik netrápilo. Doufáme, že se naše dřina, odhodlanost a pracovitost vyplatily
a že to všechny ve škole potěší.

Monika Harutjunjanová
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ
???Co vidíš???

Potkají se dva: „Ahoj, jak se máš?“
„Dobře, nemůžu si stěžovat. Mám pod
sebou 500 lidí.“
„Nekecej, co děláš?“
„Sekám trávu na hřbitově.“

Jde blázen po ulici a táhne za sebou na
vodítku cihlu.
Vidí ho policajt a říká si: „Udělám si
z blázna srandu.“
Přijde k bláznovi a říká: „Jééé, vy máte
krásného pejska.“
Blázen mu na to odpoví: „Jste normální?
Nevidíte, že je to cihla?“
Policajt naštvaně odchází. Blázen se otočí
k cihle a říká: „To jsme ho vypekli, viď
Alíku!?“
Chodníkové umění

Přišel zákazník k holiči, sedne si do křesla
a povídá: „Chtěl bych to takhle - jednu
kotletu nechat do půli tváře, druhou celou
vyholit. Nahoře to ostříhejte, aby to
trčelo přímo nahoru a nedalo se to česat,
a vzadu mi vyholte pár míst až na kůži.“
„Pane, takhle vás ostříhat nemůžu!“
„Jak to, že ne? Minule jste mě takhle
ostříhal!"
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CO? KDY? KDE? JAK?
OHNIVÉ STŘEDY
Určitě jste si všimli účastníků soutěže Česko
Slovensko má TALENT - seskupení ELEMENTS.
ELEMENTS je projektem skupiny Pyroterra, kterou jste
mohli vidět v minulém ročníku zmíněné soutěže.
Pyroterra se snaží svým fanouškům předvést
profesionální show a neustále se věnuje tvorbě
představení a trénování. Při této příležitosti vznikla akce
OHNIVÉ STŘEDY. Každou lichou středu si můžete
zkusit zatočit s ohněm, poznáte nové lidi a uvidíte
Pyroterru v akci ;). Akce se konají na Vyšehradě ve Staré
kuželkárně. Proto neváhejte a navštivte oficiální web
Pyroterry (www.Pyroterra.cz), kde se dozvíte mnoho
dalších informací o této skupině a jejích představeních.
Adéla Trejbalová

Nad Londýnem se vznáší prase
Je to patrně nejznámější čuník v dějinách
hudebního byznysu. Fotil se v prosinci 1976 nad
elektrárnou nad Battersea na obal alba Animals
a upozorňoval na ústřední téma desky Pink Floyd, kterým
byl román George Orwella Farma zvířat. Nyní se tam
vznáší opět a připomíná vydání 14 alb Pink Floyd. Kapela
totiž nabízí svým fanouškům 14 svých studiových alb v
digitální podobě. Vydala je společnost EMI. Londýnskou
vysloužilou elektrárnu v Battersea tak dočasně ozdobilo
velké růžové prase naplněné heliem, odkazující na
zmíněné album vydané v roce 1977.
Adéla Trejbalová, Kačka Mlezivová

Kanál jenom pro Simpsonovy
Homer a spol. od rána do večera: přesně taková budoucnost se rýsuje
fanouškům populárního kresleného seriálu Simpsonovi. Vedení americké
televizní stanice Fox, která jej v USA uvádí, totiž uvažuje o spuštění
digitálního kanálu věnovaného výhradně rodince ze Springfieldu. Znamenalo
by to, že by se na jedné stanici vysílaly 24 hodin denně pouze příhody Barta,
Homera, Marge, Lisy a Maggie Simpsonových.
Simpsonovi jsou nejen nejdéle vysílaný sitcom, ale i nejdelší
animovaný seriál v historii amerického televizního vysílání. Kvůli stávajícím
smlouvám se nezačne vysílat dřív než za rok. Seriál z dílny Matta Groeninga
má velkou fanouškovskou základnu po celém světě. Získal 27 televizních cen
Emmy a celovečerní film Simpsonovi, který měl premiéru v roce 2007,
vydělal víc než 500 milionů dolarů.
Kačka Mlezivová
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Z VIRTUÁLNÍHO SVĚTA

Warhammer 40 000: Space Marine je titul, který si
na nic nehraje, netváří se jako přelomová hra a přináší
zábavný mix herních způsobů. Kampaň pro jednoho hráče
je skvělá a hra pro více hráčů obstojná. Hra navíc chytře
pracuje s poměrně obyčejnou grafikou a skvělé efekty
akci dodávají šmrnc. Vžijete se do kůže vesmírného
mariňáka, který během devíti hodin sólo hry čelí tisícům
nepřátel, ale jen hrstce bossů. Máte na výběr z desítek
samopalů, sniperek, mečů až po elektrická kladiva.
Hra jen těžko zapře inspiraci z Gears of War,
zapomíná však na systém krytí a nabízí svou vlastní
sympatickou dynamiku. Nejsilnější stránkou hry je totiž
boj na blízko, ve kterém lze standardní útok kombinovat
s různými formami omračování a popravování nepřátel.
Konkrétní typ útoku závisí na zvolené kombinaci tlačítek.
Například jedno máchnutí šavlí či kladivem, v kombinaci
se správnou klávesou, nakopne a omráčí nepřátele
v dosahu.
Bohouš Holada

FIFA 12 -

Po řadě
menších
změn
v
předešlých
ročnících se FIFA přirozeným
vývojem propracovala k velkému
skoku vpřed, který se konečně
netýká jen rozšiřování nabídky
herních módů, ale hry samotné.
Přichází období dynamických bojů
o každou píď hrací plochy, které vás
budou bavit, štvát i nervovat.
O výsledcích zápasů v jejich rámci
budou rozhodovat faktory jako
morálka hráčů, jejich aktuální forma
či pozice v tabulce. FIFA 12 vyjde
celosvětově letos na podzim ve
verzích pro PlayStation 3, Xbox 360,
PC a systém PSP.
Tagy: fotbal, sportovní
Jakub Košnař

Po roce jsme se konečně
dočkali, je tu závodní klasika F1
2011. Kdyby někdo nevěděl, o co jde,
tak je to závodní simulátor, kde řídíte
formuli, stavíte v boxech
a
můžete měnit pneu. Hra má
vylepšený multiplayer, hezčí grafiku
a značně lepší ovládání vozu. Dále
tam přidali všechny oficiální týmy,
jezdce a okruhy. Takže se určitě
máte na co těšit.
Petr Mleziva
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DRBÁRNA

Konec jedné éry
Steve Jobs, spoluzakladatel společnosti
Apple a nejvýznamnější technologický viz ionář
posledních let, zemřel. Ve věku 56 let prohrál
svůj dlouholetý boj s rakovinou.
Steve Jobs založil firmu Apple v roce
1976 společně se Stevem Wozniakem. Vrhli se
na vývoj a výrobu osobních počítačů a v roce
1984 přivedli na trh Macintosh, osobní
počítač typu „vše v jednom“ ovládaný skrze
grafické prostředí a myš. O rok později byl ze
společnosti vykázán, ovšem v roce 1996 přišel
jeho velký návrat. Stagnující Apple dokázal
dostat ze dna na technologickou špici. Podílel
se na vývoji počítačů iMac, přehrávačů hudby
iPod, mobilních telefonů iPhone či tabletů
iPad. Dokázal nastavit technologické trendy
a určil směr vývoje celému odvětví.
Vojta Jedlička

Večerníček se stěhuje
Legendární Večerníček končí na
kanálu ČT1! Už od jara se nejznámější
a nejstarší dětský pořad v Česku zřejmě
přesune na program ČT2. Změnu
prosazuje nový šéf zpravodajství České
televize Zdeněk Šámal. Předchůdcem
večerníčků byl pořad Stříbrné zrcátko,
který začal své vysílání v roce 1963
v nedělním podvečerním čase. Od
2. ledna 1965 byl Večerníček ucelenou
formou
s pravidelným
nedělním
vysíláním.

Petr Mleziva
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