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Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
srdečně Vás zveme na

tradiční velikonoční tržnici
KDY:
KDE:

3. dubna 2012 v 15.30 hodin
ZŠ Křimická

K zakoupení budou krásné výrobky
žáků 1. i 2. stupně.

Od 16 hodin se můžete těšit na vystoupení
žáků 1. stupně ve společenské místnosti.

OBSAH
Ahoj,
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příznivci počítačových her se dočtou o Far Cry 3 a v drbárně si počtete o slavných
osobnostech. Pokud se chcete dozvědět víc, prolistujte tohle číslo.
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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Petra Nedvědová
1. Jak dlouho učíte na naší škole?
Na naší škole učím čtvrtým rokem.
2. Který předmět jste měla nejraději, když
jste studovala?
Mým nejoblíbenějším předmětem byl
anglický jazyk. Velmi mě však bavil
i dějepis, jelikož naše paní učitelka
o dějinách vyprávěla poutavým způsobem,
dokázala tak vzbudit zájem o tento
předmět téměř u všech žáků.
3. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
Překvapivě jsem chtěla být vždy učitelkou.
S ostatními dětmi jsme si na školu hrávali
občas i ve volném čase. Byly však doby,
kdy mě fascinovala profese kadeřnice, ale
jen přechodně.
4. Co děláte ve volném čase?
Ve volném čase chodím na procházky
a podnikáme výlety s naším psím
společníkem, zajedeme do kina, do divadla
nebo na dobrou večeři. A pokud není ta
nejlepší nálada na společnost, ráda si
přečtu pár stránek z nějaké zajímavé
knížky.
5. Jakou posloucháte hudbu?
Hudbu poslouchám podle nálady, někdy
energickou, jindy uklidňující. V oblibě
mám všechny žánry kromě metalu
a techna.
6. Kdybyste chytila zlatou rybku, jaká by
byla vaše tři přání?
Moje tři přání? V první řadě přeji všem
pevné zdraví, dále abychom byli všichni
šťastní a hlavně, abychom se k sobě
všichni chovali slušně.
7. Co byste chtěla dělat, kdybyste nebyla
paní učitelkou?
Kdybych nepracovala ve školství, tak by
mě lákalo pracovat jako delegátka v nějaké
cestovní společnosti. Ráda totiž cestuji,
poznávám nové země, jejich kulturu,
tradice a zvyky jejich obyvatel a hlavně
ráda pracuji s lidmi. Určitě by mě
nenaplňovala práce v kanceláři, kde bych
byla obklopena haldou papírů a formulářů,
to by čas utíkal opravdu pomalu…

3

8. Čím vás vaši žáci nejvíce rozčilují?
Občas se stane, že mě někteří z mých žáků
rozčílí, to je pravda. Nejvíce mi vadí, když
někdo nerespektuje zásady slušného
chování, skáče mi při vyučování do řeči
nebo mluví bez vyzvání. Proto využiji této
příležitosti a něco svým žákům vzkážu:
„Milí žáci, mě váš názor opravdu
zajímá, ráda vás vyslechnu, stačí tak
málo, jen zvedněte ruku a vyčkejte, až
dostanete slovo. Děkuji!“
9. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Pochutnám si na omáčce, chutně
připraveném kuřecím či hovězím masu, ale
nepohrdnu ani zeleninovým salátem.
10. Měla jste někdy chuť nechat profese
učitelky?
Neměla, učit mě baví.
11. Na jaké místo na světě byste se chtěla
podívat?
Pokud bych měla možnost a finanční
prostředky, určitě bych ráda zavítala do
USA.
12. S kterou postavou z historie nebo
současnosti byste se chtěla setkat?
A proč?
Bohužel už se mi to nepodaří, ale kdybych
žila v 1. polovině 20. století, ráda bych se
setkala s Karlem Čapkem. Obdivuji ho
nejen jako spisovatele, ale rovněž jako
člověka pro jeho pokrokové myšlenky
a boj za demokracii.

Dagmar Valová, Pavla Maxová

NOVINKY OD NÁS

Zápis na Křimické
Ve dnech 16. a 17. ledna 2012 proběhl zápis dětí do budoucích prvních
tříd. Prvňáčci byli velmi šikovní, a proto si za odměnu kromě vybraného
dárečku (které pro ně vyrobili žáci školy) odnášeli i keramické přívěsky
v podobě kočiček a medvídků (vytvořených v keramické dílně pí uč. M.
Štočkovou a Z. Šimkovou). Nechyběl ani pamětní list.
Tradičně u zápisu pomáhali naši páťáci, převlečení za pohádkové
postavy. Měli připravené hry, soutěže a zábavné úkoly včetně sladkých odměn.
Zápis proběhl v příjemné a sváteční atmosféře. Však posuďte na fotkách
sami.
Všichni se na naše budoucí prvňáčky moc těšíme.

PaedDr. Světlana Vojtová
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Máme školu krásnější
Díky zřizovateli MČ Praha 15 proběhla na naší škole rekonstrukce atria a oken na pavilonu B1.
Byl to velký počin, na který jsme čekali několik let. A protože vše probíhalo za provozu, předcházela
nezbytná příprava.
11. listopadu zahájili stěhování rodiče našich prvňáčků, kteří všechny lavice a židle z 1. A, B a
C přenesli do učeben školní družiny. Nesmírně nám tím pomohli, za což jim patří velké poděkování.
Pak již podle plánu byly přestěhovány ostatní třídy prvního stupně na pavilon B2 a pavilon C.
Samozřejmě paní učitelky musely pamatovat i na pomůcky, počítače, kopírky, tiskárny a další
nezbytnosti důležité pro vyučování a žáci zase na kufříky s výtvarnými potřebami, cvičební úbory,
květiny. Po škole proudily skupiny dětí, které stále něco přenášely. Vypadalo to jako stěhování
národů… A právě v tomto okamžiku projevili učitelé a žáci 2. stupně ohromnou solidaritu a obětavě
pomáhali, kde bylo potřeba.

Po odstranění starých oken se naskytly
zajímavé výhledy

Poznáte tyto místnosti?
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Kanceláře vedení školy
dostaly také novou tvář

… a zajímavé pohledy

Nejdříve museli zedníci dostavět
sloupky, pak mohli nastoupit okenáři

Škola se nám mění před
očima

NOVINKY OD NÁS
Také nás velmi potěšilo, že po celé období rekonstrukce, kdy musel být provoz školy upraven
a pohodlí bylo jaksi méně, projevili všichni zaměstnanci pochopení, nadhled a výuka probíhala bez
organizačních problémů. Uskutečnily se i plánované vánoční akce. Ve velmi příjemné atmosféře bez
ohledu na stavební práce jsme uspořádali pro rodiče tradiční vánoční tržnici a zpěv koled v atriu.
Rovněž zápis do prvních tříd proběhl jako každý rok ve slavnostní a příjemné atmosféře, takže nikdo
nepoznal, že v jiné části budovy probíhají závěrečné práce.
Po výměně oken následovalo malování, gruntování, polymerování, montáž slunolamů. A tak
jako v listopadu, nastal i na konci ledna den D a my jsme se stěhovali do nových tříd. Tam už jsme si
předali pololetní vysvědčení.
Děkujeme všem firmám za dobrou spolupráci a ještě jednou velké díky všem zaměstnancům
a žákům školy!
PaedDr. Světlana Vojtová

Počasí nám přálo, a tak přestavba
probíhala bez problémů

Okna jsou vyměněna, nastalo malování

Třídy jsou vymalované, vygruntované
a připravené k přestěhování žáků

nazpět

Plachty jako skvělá ochrana

Nejdříve se bílilo

Nová okna ocenila i školská rada
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Lyžařský výcvik
V týdnu od 14. do 21. ledna se konal pro druhý stupeň lyžařský výcvikový kurs
ve Ski areálu Benecko. Odjížděli jsme v sobotu ráno od městského úřadu. Ubytovali
jsme se v hotelu Alfonska, kde se nám moc líbilo. Pokoje byly po dvou až pěti lidech.
Snídani jsme měli formou švédských stolů, kde si každý mohl vybrat, na co měl právě
chuť.
V sobotu jsme se seznamovali s novým prostředím a teprve až od neděle jsme
vyráželi na dopolední lyžování, které jsme hodnotili velice pozitivně, protože sjezdovky
byly pěkně upravené. Rozdělili jsme se do skupin podle schopností. Každá skupinka
dostala jednoho instruktora, který nás občas něco přiučil. Po dopoledním lyžování jsme
šli na oběd, i ten jsme měli v hotelu. Vařili docela dobře a určitě se od minulého roku
zlepšili. Po obědě jsme měli polední „klid“, při kterém nikdo neodpočíval. Hráli jsme
hry, navštěvovali jsme se na pokojích a dělali hlouposti.

Kromě každodenního lyžování jsme byli na snowtubingu, kde jsme si užili
spoustu legrace. Snowtubing je jako jízda po tobogánu na velkém nafukovacím kruhu
pouze s tím rozdílem, že se jezdí po sněhu. Také jsme šli jednou na túru, kde jsme
museli vyjít sjezdovku po svých a při zpáteční cestě jsme se zase shazovali do sněhu
nebo váleli sudy po svahu. Kromě večerního programu, při kterém jsme vyzkoušeli
různé společenské aktivity, se konala i diskotéka, na které jsme se všichni pořádně
vyblbnuli. Mnohem lepší ale bylo večerní lyžování, které pro nás bylo největším
zážitkem.
V pátek se naposledy lyžovalo, ale moc lidí se nezúčastnilo, protože hustě
sněžilo. Všem se lyžařský výcvik moc líbil. Škoda jen, že to tak rychle uteklo. Než
jsme se nadáli, byla opět sobota a my frčeli domů.
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Žáci 8. A

NOVINKY OD NÁS

Ples se nám vydařil
Letošní ples se konal 3. března, byl už dvacátý a vybrali jsme pro něj téma z filmu
Limonádový Joe. Na jeho přípravě se podíly děti i dospělí.
Připravit takový ples, to vůbec není jednoduchá záležitost. Samozřejmě objednáte
sál a hudbu – letos to byl opět náš oblíbený Neon band. Pak ale musíte přemýšlet, čím
hosty překvapit.
Připravili jsme jako tradičně zajímavou výzdobu (žáci 1. i 2. stupně), bohatou
tombolu díky sponzorům z řad rodičů a přátel školy a bohatý program. V něm vystoupila
děvčata z tanečního studia In dance ve dvou vystoupeních. Mezi mladšími i staršími
děvčaty jsme poznali naše žákyně 6. A a 8. A. Skvělé bylo i vystoupení špičkového
tanečního páru s ukázkou latinskoamerických tanců.

Mgr. Jana Kučerová
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Olympiáda v němčině
Tento školní rok se opět žáci 2. stupně naší školy připravovali na Konverzační
soutěž v německém jazyce. Vítězové školního kola v kategorii 1A a 2A postoupili do
obvodního kola, které se konalo již tradičně na Gymnáziu Omská, kde se žáci cítili
velmi příjemně a v přátelské atmosféře. Úsilí našich děvčat Denisy Kašíkové ze 7. A
a Moniky Harutjunjanové z 9. A bylo odměněno krásným umístěním. Obě obsadily
1. místa ve své kategorii. Knižní poukázky v hodnotě 600 Kč také potěšily.
Soutěž obsahovala zajímavé jazykové disciplíny jako představení, poslech
neznámého textu s porozuměním, popis obrázků bez přípravy a rozhovor se členy
poroty na vylosované téma. Vítězka kategorie 2A Monika Harutjunjan reprezentovala
naši školu a obvod Praha 10 v krajském kole 6. března 2012 a v silné konkurenci
obsadila krásné 7. místo.

Mgr. Ladislava Fuková

Rolnička
Dne 6. března k nám opět zavítal pan Virgler, tentokráte s programem
nazvaným „Jak šla basa do světa“. Nejenže jsme viděli na vlastní oči kontrabas,
dokonce jsme ho mohli i slyšet spolu s dalšími nástroji, na které pan Virgler hrál.
S basou jsme se dostali do Smutného Veselí a bojovali s meluzínou. Díky naší
bystrosti, správně zodpovězeným otázkám a pěknému zpěvu jsme zachránili vesničku
i její obyvatele. Rázem se ze Smutného Veselí opět stalo Šťastné Veselí, kde se mohli
všichni zase vesele smát. Program byl moc pěkný, napínavý, vše dobře dopadlo. My
jsme se naučili novou písničku a již teď se budeme těšit na další hudební program.

Mgr. Jaroslava Koubíková
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Přijelo k nám divadlo
V pondělí 20. února k nám na
Křimickou přijelo divadlo a nebylo ledajaké.
Vůbec jsme netušily, že se bude odehrávat
všechno úplně jinak než při běžném
divadelním představení.
Začalo to totiž tak, že panu Tesařovi,
herci a moderátorovi, ujeli omylem neznámo
kam všichni kolegové z divadla a on zůstal na
všechno kolem představení sám. Prostě bylo
nutné, abychom pomohly, a tak jsme
nahradily herce my, děti. Společně se nám
podařilo
zahrát
známou
pohádku
O Otesánkovi.
Moc se nám toto představení líbilo
a získaly jsme i nové zkušenosti. A jelikož
bylo zajímavé zaměnit místo v hledišti za
roli na jevišti, dostaly jsme chuť samy si v
družině občas některé pohádky zahrát.
Kdoví, třeba z některého z nás bude jednou
režisér či herec.

Děti z Křimické

Velikonoce na naší škole
Na příchod jara se po dlouhé
zimě těší snad úplně každý. Nejinak
tomu je i na naší škole. Žáci 2. stupně
si vyzdobili chodby překrásnými
barevnými květinami, které vyrobili
při výtvarné výchově. Připravili také
velmi milé drobné dárky na velikonoční
tržnici.

Mgr. Květa Nekolová
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Pražský Big Band
Dne 25. února jsme navštívili výchovný koncert Pražského Big Bandu Milana
Svobody v Národním domě na Vinohradech. Milan Svoboda je dirigentem tohoto
orchestru již 30 let. Zaměřují se především na moderní jazz. Při koncertu jsme mohli
slyšet jejich vlastní skladby a také nás seznámili s různými hudebními nástroji. Byla to
pro všechny jistě zajímavá zkušenost a těšíme se na případné příští shledání.

Romana Šímová

Planeta Země 3000 – Čína: říše
mocného draka
Naše třída společně s celým 2. stupněm
navštívila 12. ledna 2012 divadlo U Hasičů, ve
kterém se promítal film „Čína: říše mocného
draka“ jako osmý díl v rámci projektu „Planeta
Země 3000“. Film byl (nečekaně) o Číně, pak
především o její rozmanité kultuře, tradičních
zvycích a rituálech, hluboké historii, významných
čínských městech, přírodních krásách, ale také
o zajímavém jídelníčku. Na tržištích se dají
sehnat tak netradiční jídla, že vám můžeme
zaručit, že byste žádné z nich nekoupili.
Z památek jsme viděli např. Velkou čínskou zeď,
neodmyslitelný symbol této fascinující země,
který se táhne severní Čínou v délce přes
8000 km nebo Zakázané město - sídlo císařů od
15. století, kde se směl zdržovat jen císař
s doprovodem a ostatním smrtelníkům sem byl
vstup pod hrozbou smrti přísně zakázán po dobu
pěti set let. Myslíme, že film všechny zaujal
a přinejmenším víme o Číně zase o trochu víc.

Tereza Malhousová a Denisa Carvánová
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MFF Jeden svět
V úterý 6. března 2012 byl zahájen čtrnáctý ročník Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Festival v Praze potrvá do 17.
března a poté se přesune do dalších 40 měst po celé České republice.
Naše škola se projekce zúčastnila 8. března. 8. a 9. třídy zhlédly filmy „Ti druzí“
a „Pojďte dál“. První film byl o kmeni Mursiů, jejichž zvykem je vkládání talířků do
spodního rtu. Tento kmen je závislý na penězích, které dostávají od turistů za pořízené
fotografie, a z tohoto důvodu si vymysleli různé líčení a doplňky, které však nemají
s jejich kulturou nic společného. Ačkoliv tito lidé nemají jiný způsob obživy, jejich
závislost na cestovním ruchu není zrovna ideální, protože jiná pomoc než finanční by byla
účinnější.
Film „Pojďte dál“ byl natočen na Slovensku v romské osadě. Poukazoval na to, že
i jeden člověk může něco změnit. Zdejší starosta nechal pro Romy postavit nové domy a
poskytl jim možnost, aby jejich děti mohly chodit do školy a věnovat se volnočasovým
aktivitám v rámci komunitního centra neziskové organizace společně s ostatními
obyvateli obce. Všichni Romové z této osady se snaží najít práci.
Naše škola se zúčastnila i dalších projekcí, žáci 3., 4. a 5. tříd viděli filmy Ellenin
svět, Příběh Ďuriho, Daleko od domova, Dětská práva-Fatma. Žáci 6. a 7. tříd navštívili
projekci filmů V mojí hlavě, Je mi osmdesát osm, Dětská práva -Pamela a Dětská práva Mesba.
Všechny tyto filmy byly zajímavé a poučné a po každém filmu následovala beseda,
kterou nás (stejně jako celým festivalem) provázel některý ze zaměstnanců Člověka
v tísni, který tento festival sponzoruje.

Adéla Trejbalová, Katka Mlezivová
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Charita na Křimické
V týdnu od 26. března začala na naší škole charita pro Azylový dům Rybka
v Husinci. Letos již potřetí shromažďujeme všechno pro malé i velké (oblečení,
obutí, hračky, knížky, stavebnice, ložní prádlo, nádobí,…). Zároveň by v tomto
azylovém domě chtěli zřídit mateřskou školu pro deset dětí, které zde žijí,
a potřebují vybavení (židličky, stolečky, kočárky, tříkolky, auta, koloběžky,
nádobí, povlečení do postýlek,..). Tato akce bude trvat až do 13. dubna 2012.
Zároveň probíhá charita pro CPK
CHRPA – kůň terapeut. Můžete si
zakoupit hopíka za 25 Kč a přispět tak
na stavbu přístřešků pro koně a koupi
nových koníků. Občanské sdružení CPK
- Chrpa se zabývá přípravou koní pro
hiporehabilitační centra.

Dalším charitativním projektem,
kterého se naše škola účastní, jsou tzv.
Srdíčkové dny. Ty každoročně pořádá
sdružení Život dětem, jehož posláním
je pomáhat nemocným dětem po celé
České

republice.

Podporu

tomuto

občanskému sdružení můžete vyjádřit
zakoupením magnetek - se zvířátky za
30 Kč, Prahy za 25 Kč - nebo klíčenek
za 35 Kč. Výtěžek akce putuje na
zakoupení potřebných přístrojů pro
děti do nemocnic.

Mgr. Květa Nekolová
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Den učitelů
28. březen 2012 patří mezi
významné dny našeho státu, připomínáme si
totiž čtyřsté dvacáté výročí narození Jana
Amose Komenského. Na památku této
události byl v Čechách i na Slovensku 28.
březen vyhlášen jako Den učitelů, a proto
i my zavzpomínáme na tohoto českého
pedagoga a spisovatele.
Jan Amos Komenský získal největší
proslulost díky svým pedagogickým spisům.
V nich zdůrazňoval především harmonickou
výchovu člověka a věřil, že právě výchova
každého člověka má přinést lepší svět.
Žádné dítě nemělo být z výchovy
vyloučeno, protože i to nejméně nadané dítě
lze vychovat. Velký důraz kladl na kázeň při
vzdělávání. Odmítal tělesné tresty za
neznalost, ale za poručení kázně je
připouštěl.

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo
školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve
škole.“

Zabýval se i vzdělávacím systémem: výuku rozdělil do čtyř stupňů. Velký důraz kladl na
předškolní výuku, která však měla být v rukou rodičů. Ti mají své dítě motivovat ke vzdělávání
a připravit je na vstup do školy. Návod jim dal v příručce Informatorium školy mateřské.
Průlomovou se stala myšlenka, že vzdělání má být přístupné pro všechny a zdarma. Další stupně
rozdělil Komenský po šesti letech, ti nejnadanější by postoupili až na akademii, kde se studovala
práva nebo medicína. Velmi moderní myšlenkou je, že po ukončení studií by měl člověk
cestovat, aby poznal svět, a že vzdělávání je proces celoživotní, který nikdy nekončí.
Poprvé definoval pojem školní rok, školní týden a k radosti všech i školní prázdniny. Ve
třídách by měli být žáci stejného věku a stejné úrovně znalostí. Pokud je ve třídě větší počet
žáků, doporučuje pro učitele pomocníka (ve třídách bývalo 80 až 100 žáků). Za zmínku stojí
i zavedení tzv. škol v přírodě. Kdykoliv bylo hezké počasí, učitel měl vyjít se svými žáky ven,
posadit se pod strom a tam učit. Žáci jistě ocení i jeho názor, že jednou za rok mají děti přijít do
školy bez učení a dostat dárky.
Děti dělil podle nadání: bystré, které dělají radost, bystré - líné, bystré - vzpurné,
s nedostatkem bystré mysli, s nedostatkem bystré mysli - líné a s nedostatkem bystré mysli vzpurné. Každý z vás jistě ví, do které skupiny patří. Všechny pedagogické názory a zásady
shrnul Jan Amos Komenský ve spise Velká didaktika. Většina jeho myšlenek byla doceněna
a realizována až v pozdější době a platné jsou dodnes.
Od roku 1994 se z rozhodnutí UNESCO slaví jako Mezinárodní den učitelů 5. říjen.
V Čechách oba svátky propojila anketa Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele. Nový ročník
začíná vždy u příležitosti Mezinárodního dne učitelů a ke korunovaci dochází na výročí narození
Jana Amose Komenského na Kantorském bále. V letošním školním roce proběhl již 19. ročník
této ankety.
Na závěr bychom chtěli poděkovat našim paním učitelkám a panu učiteli za trpělivost
a popřát mnoho úspěchů v další práci.
Redakční rada
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Svatý týden
Včera nám začal Svatý nebo také Pašijový týden. Patří k nejvýznamnějším
obdobím křesťanského roku. Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí
Velikonoční nedělí. Jednotlivé dny v tomto týdnu mají svá jména.
Květná neděle získala svůj název podle květů, kterými se tento den zdobí
kostely. Dříve se světily kočičky, které se zastrkávaly do chléva, za dveře nebo
za okna.
Na Modré pondělí se kostely zdobily modrými nebo fialovými látkami. Jinak
se na Modré pondělí ani na Šedivé úterý žádné zvláštní obřady nekonaly. V úterý
hospodyně uklízely a vymetaly prach, odtud zřejmě název Šedivé.
Škaredá středa svůj název prý získala podle toho, že se Jidáš škaredil na
Krista. Proto se v tento den nesmí nikdo mračit, jinak bude mít škaredé všechny
středy v roce. Někde se této středě říká Sazometná, protože se vymetaly
komíny.
Zelený čtvrtek je nejpřísnější postní den. Podle pověry se tento den jedla
pouze zelená strava jako špenát nebo zelí, aby byl člověk celý rok zdravý. Tento
den se připomíná poslední večeře Ježíše Krista a jeho učedníků. Ve čtvrtek
naposledy zní kostelní zvony a utichají až do soboty. Říká se, že všechny zvony
odlétají do Říma. Jejich zvuk nahradily řehtačky a klapačky.
Na Velký pátek si připomínáme ukřižování Ježíše Krista. Zemřel
pravděpodobně okolo roku 33 na hoře Golgotě v Jeruzalémě. Tento den je spojen
s mnoha pověrami. Nesmělo se například pracovat na poli, aby se nerušil Ježíšův
klid, nemělo by se nic půjčovat z domácnosti, protože s těmito předměty se dalo
čarovat, ani prát prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovy krve. V tento den
se prý otvírala země, aby vydala své poklady. Koupel v potoce před východem
slunce měla prý zajistit stálé zdraví. Některé státy jako Německo, Velká
Británie, Kanada, nebo Austrálie uznávají Velký pátek jako den pracovního klidu.
O Bílé sobotě končil čtyřicetidenní půst. Ježíš v tento den spočíval
v hrobě. Večer se opět rozezněly kostelní zvony. Noc ze soboty na neděli se
nazývá Velká noc a je vyvrcholením celého týdne. V tuto noc se totiž oslavuje
zmrtvýchvstání Ježíše Krista a probíhají noční bohoslužby. Hospodyně tento den
pekly velikonoční beránky a mazance, chlapci pletli pomlázky a dívky zdobily
vajíčka.
Boží hod velikonoční neboli Velká neděle je dnem, kdy všichni chodili do
kostela, kde se světily velikonoční pokrmy – beránek, mazanec, chléb, vejce
a víno. Ty se pak obětovaly poli, zahradě a studni, aby byla dobrá úroda, dostatek
ovoce a pitné vody. V tento den se nesmělo pracovat, vařit, zametat nebo mýt
nádobí.
Na Velikonoční neboli Červené pondělí probíhala pomlázka, koledování či
mrskút.

Mgr. Simona Procházková
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Matematické soutěže
ve 2. pololetí
Pythagoriáda
Školní kolo proběhlo již v 1.
pololetí a vybralo z řad našich
žáků reprezentanty pro obvodní
kolo. To se koná na ZŠ Kodaňská.
Z 2. stupně postoupily
Barbora Zelená ze 6. A, Jan
Šnábl ze 7. A a Romana Šímová
z 8. A. Barbora se stala úspěšnou
řešitelkou – svými 11 body z 15
možných
obsadila
8.
místo
v konkurenci 66 žáků. Ani Romana
nepodala
špatný
výsledek,
v konkurenci 21 žáků obsadila 14.
místo. Jan Šnábl v době konání
obvodního kola sjížděl na lyžích
svahy na Benecku.
Pro 1. stupeň se obvodní kolo
teprve chystá. Za 5. ročník
postupují
Eliška
Pospěchová,
Matěj
Petrů
a
Veronika
Borůvková.
Držíme palce!

Matematický klokan
Jedná se o mezinárodní soutěž, která vznikla 1980 v Austrálii a brzy našla
příznivce v mnoha zemích Evropy. V současnosti se této soutěže každoročně účastní
téměř 3 miliony soutěžících ze 30 zemí.
Naši žáci budou podle věku rozděleni do kategorií Cvrček (2.-3. třída), Klokánek
(4.-5. třída), Benjamín (6.-7. třída) a Kadet (8.-9. třída). V pátek 16. března budou
soutěžit spolu s ostatními žáky ČR, a tak proběhne současně školní, oblastní,
republikové a vlastně i mezinárodní kolo. Test pro každou kategorii (mimo Cvrčka)
obsahuje 24 úloh, které jsou podle náročnosti bodovány 3, 4 nebo 5 body. Výsledky
testů z ČR statisticky vyhodnotí Katedra algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Mgr. Kamila Merxbauerová
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Novoroční pětiboj všestrannosti
ZŠ Křimická zúčastnila NOVOROČNÍHO pětiboje. Tuto soutěž zorganizovali pro žáky
základní škol Roman Šebrle a Robert Změlík, olympijští vítězové v desetiboji. Ve sportovní hale
Sokola Královské Vinohrady se 1. února sešlo na 320 sportovně nadaných žáků ze 40 škol. Na
výkony mladých sportovců dohlíželi kromě už zmíněného Romana Šebrleho a Roberta Změlíka
i bývalý diskař Imrich Bugár, bratři Pavel a Oldřich Svojanovští, reprezentanti Československa ve
veslování, nebo mistryně světa v trojskoku z roku 1997 Šárka Kašpárková.
Osmičlenná družstva soutěžila v pěti disciplínách - skoky přes švihadlo, trojskok, dribling,
sedy-lehy a hod medicinbalem za hlavu. Reprezentanti naší školy ve složení Karolína Baloh,
Kristýna Nováková Veronika Fišerová, Bára Zelená, Karolína Boháčová, Dominik Blažek,
MatějKurdiovský a Matyáš Wheeler se s pomocí pana učitele Cardy umístili na 26. místě. Moc se
nám tam líbilo a užili jsme si to.
Veronika Fišerová
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Turnaj v přehazované
26. ledna 2012 se pořádal na ZŠ
Hornoměcholupská turnaj v přehazované
týmu hráček - žákyň 6. a 7. tříd.
Turnaje se zúčastnilo i družstvo naší
školy ve složení: Bára Zelená, Veronika
Fišerová,
Nela
Štěpánová,
Simona
Morongová,
Karolína
Baloh,
Karolína
Boháčová a Adéla Synková ze 6. třídy
a Kamila Procházková a Eliška Adamcová ze 7.
třídy.
V konkurenci pěti škol z Prahy 15
vybojovaly dívky krásné 2. místo a skvěle tak
reprezentovaly naši školu.

Mgr. Lenka Zadražilová

Pohár starosty Prahy 15
Dne 28. února se na naší škole
konal florbalový turnaj chlapců ze 3.
až 5. tříd. Turnaje se zúčastnilo pět
škol, našim žákům se podařilo
vybojovat 1. místo. Děkujeme našemu
týmu, který tvořili Václav Šťoural,
Ondřej Nocar, Jakub Čecháček,
Vitaly Zhorban. Pavel Rusňák, Daniel
Vaniš, Petr Felt, David Waltr,
Vojtěch Pardubský, Martin Nocar
a Tomáš Vondra. Nejlepším gólmanem
byl
vyhlášen
Václav
Šťoural
a nejlepší hráči byli Ondřej Nocar
a Martin Nocar. Naší škole se velmi
dařilo, všechny zápasy jsme vyhráli
minimálně o 4 body.

Kačka Mlezivová a Adéla Trejbalová
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Zápis budoucích prvňáčků
V pátek 13. ledna k nám do prvních tříd přišla vzácná návštěva – děti
z mateřské školy Boloňská s paní ředitelkou Staňkovou a paní učitelkou Zákoutskou.
Přivítali jsme je v prostorách školní družiny, protože ve třídě nám vyměňovali okna.
Jsou to naši sousedé a mnozí žáci naší školy MŠ navštěvovali. Už při vstupu
k prvňáčkům se vítali jako kamarádi.
Ukázali jsme jim, jak čteme, vymýšlíme slova, píšeme i počítáme. Mohli se
projít po třídě a dívat se na nás, jak pracujeme.
I děti z mateřinky nám předvedly, že umějí už teď pěkně počítat obrázky,
kreslit, psát tiskací písmenka a některá číst. Poznávaly obrázky zvířátek, naučily se
básničku a společně jsme si i zazpívali. Nakonec jsme si vyměnili sladkosti
a domluvili se, že příští týden se s většinou z nich sejdeme u zápisu do prvních tříd.
Děti z mateřské školy Boloňská byly šikovné a uměly toho opravdu hodně. Paní
učitelky je vzorně připravují na vstup do školy a my se na ně vždy těšíme. Jsou to
přece naši sousedé a kamarádi.
Mgr. Miluše Štočková
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Masopust ve druhé třídě
V pátek 24. února se druháci proměnili v princezny, víly, šaška, malíře, rytíře,
piráty, zajíčka, zloděje, ale také v Pokémona a Spidermana. Masky se nám představily
a zatancovaly masopustní tanec. Bylo těžké vybrat nejhezčí masku a nejlepší
tanečníky. Navštívili jsme první třídu a společně si zazpívali. Byl to moc prima den.
Mgr. Irena Vojtová

Čert a Káča
V pondělí 27. února jsme byli
společně s 2. A a 3. A v divadle
U Hasičů na pohádce na motivy Boženy
Němcové Čert a Káča.
Cesta tam nám uběhla velmi
rychle, protože jsme se do divadla moc
těšili.
V divadle
jsme
seděli
v předposlední řadě. Představení nám
zahrálo „Docela velké divadlo“, které
přijelo až z Litvínova. Všem se zalíbily
pohyblivé části kulis, které nás
i rozesmály. Celá pohádka byla plná
veselých scén, písniček i tancování.
Jak by také ne, když to bylo o všem
dobře známé Káče, která chtěla pořád

tancovat. Představení se nám moc líbilo,
a proto jsme herce odměnili zaslouženým
potleskem.

Žáci 2. B
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Konec plaveckého výcviku
Uteklo to jako voda a poslední týden v lednu byl i posledním týdnem
plaveckého výcviku pro nás, žáky třetích tříd. Na plavání jsme chodili celé pololetí
a výsledky našeho snažení byly znát. Ti, kteří byli s vodou kamarádi, si vyzkoušeli
různé plavecké techniky i skoky do vody. Ti, kteří se s vodou ještě tolik
nekamarádí, měli možnost se s ní lépe poznat, zbavit se strachu a zdokonalit se
v základních plaveckých stylech.
Na konci výcviku jsme složili zkoušky plavecké zdatnosti a „vyplavali“ si
titul želvičky, kapříka a ti nejlepší delfína. Změřili jsme také svoje síly při
plaveckých závodech, ze kterých máme i fotografie. Plavání nás všechny moc
bavilo. Moc nás mrzí, že příští rok už bohužel pokračovat nebude.

Žáci třetích tříd.

21

4. ROČNÍK

Pocta Rudolfu ll.
Dne 26. ledna jsme se i přes mrazivé počasí vydali na Pražský hrad. Na začátku
nás překvapila velká fronta, která vedla až k Matyášově bráně. Výstava se konala na
Pražském hradě ke 400. výročí úmrtí císaře Rudolfa ll.
Rudolf ll. se narodil 18. 7. 1552 ve Vídni a v životě měl mnoho problémů kvůli
příbuzenskému vztahu mezi matkou, otcem a bratrem Matyášem Habsburským. Mezi
nejzajímavější exponáty patřily pohřební klenoty, oděv, kopie překrásně zdobené rakve
aj. Jeho životní motto znělo: "Fulget caesaris astrum" (Nechť září císařova hvězda).

M. Dvořáková, V. Pardubský, 4. B

Škola v Řecku na ostrově Kréta
Školy v Řecku jsou úplně jiné než ty české. Například tam nejsou školní jídelny
ani vrátnice. Z družiny lze odejít pouze v půl páté, ale neexistují tam kroužky, děti si
hrají jen na školním dvoře. Ráno začíná vyučování v půl deváté, všechny děti mají první
dvě hodiny spojené a učí se řecký jazyk. Když někdo přijde pozdě, tak to nevadí. Třídy
jsou označeny jenom písmeny. V každé třídě je většinou 15 dětí.
První dva roky školní docházky nedostávají žáci známky, v dalších letech jsou
hodnoceni jen písmeny (A – nejlepší hodnocení, B a G). Vůbec nemají žákovské knížky.
Děti si můžou půjčovat i knihy, ale školní knihovna je maličká. Ve škole nejsou šatny,
žáci se nepřezouvají a dokonce ani na tělocvik se nepřevlékají. Většina škol nemá
tělocvičnu, proto se cvičí na školním dvoře. Zajímavé je, že se nechodí ani na plavání,
i když je moře všude okolo. Během výuky se děti nehlásí, ale vykřikují. Také velmi často
zlobí učitele a neposlouchají, proto učivo stihnou málokdy probrat. Prostě děti se toho
moc nenaučí, a tak chodí odpoledne do soukromých škol na doučování. Škola bývá také
často zavřená, protože učitelé stávkují. Letní prázdniny trvají tři měsíce, vánoční jsou
dlouhé tři týdny a velikonoční dva. Nemají tam ale pololetní ani jarní prázdniny
a spoustu dalších svátků jako v České republice.
PROSTĚ ČESKÁ ŠKOLA JE LEPŠÍ !!!

Georgios Polakis, 4. A
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Národní hřebčín Kladruby nad
Labem
Národní hřebčín v Kladrubech nad
Labem je nejstarším velkým hřebčínem na
světě. Leží v Polabské nížině nedaleko
Pardubic, pro chov koní v příznivých
půdních
podmínkách
(půdy
písčité
a hlinitopísčité). Koně jsou v současné době
chováni jednak v Kladrubech samotných
(bělouši) a dále ve Slatiňanech (vraníci).
V Kladrubech
nad
Labem
jsou
starokladrubští bělouši ustájeni v několika
objektech. Přímo v Kladrubech nad Labem
jsou ustájeni koně základního stáda –
plemenní hřebci a chovné klisny, hříbata do
odstavu, koně ve výcviku, sportovní koně
a koně určení k prodeji. Do nedalekého
„Padocku“ přicházela většinou odstavená hříbata, která bývala v jednom roce
přemístěna do odchovny v Selmicích. Dnes jsou zde většinou teplokrevné klisny. Na
vzdálenějším Josefově jsou ustájeny chovné klisny nízkobřezí nebo jalové. Odchovna
Selmice je s hřebčínem spojena čtyři kilometry dlouhou lipovou alejí, jež přímočaře
protíná pastviny. V Selmicích jsou v oddělených stádech hřebečků klisniček odchovány
tři ročníky mladých koní – ročci, dvouletci a koně tříletí.

Eliška Dybová, 4. A

Mladý záchranář
Již
druhým
rokem
navštěvuji
oddíl
Vodní
záchranné služby ČČK v Praze
15. V hostivařském bazénu se
konaly
závody
O
pohár
starosty Prahy 15, kterého se
zúčastnily oddíly z celé naší
republiky.
Na
těchto
závodech jsem společně s mou
kamarádkou Jůlií vybojoval
1.
místo
v
kategorii
nejmladších závodníků.

Štěpán Wenzl, 4. B
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5. ROČNÍK

Štěstí, zdraví vinšujem Vám
Svátek Tří králů ukončil nejen čas vánoční, ale také programové vyučování
zaměřené na tradice Vánoc.
Žáci pátého ročníku, převlečeni za Tři krále (Kašpara, Melichara a Baltazara),
vinšovali spolužákům, učitelům, kuchařkám a všem zaměstnancům školy nový rok
naplněný štěstím a zdravím. Nezapomněli na všechny dveře školy, kudy prošli, vyznačit
známé K+M+B 2012.
Co to znamená? Myslím, že je to jasné - mnoho úspěšných dní a příjemných chvilek
s časopisem Křimda... A samozřejmě Vám všem dlouhá léta!

PaedDr. Světlana Vojtová

Návštěva Pražského hradu
Jakmile naše třída 5. B vystoupila
z tramvaje u stanice Pohořelec, šli jsme do
Martinického paláce. Když jsme zhlédli výzdobu
nádvoří, vydali jsme se přes Hradčanské
náměstí k Pražskému hradu. Cestou nám paní
průvodkyně ukazovala Schwarzenberský palác.
Na hradě jsme si prohlédli nádvoří a poté jsme
šli do Svatovítské katedrály. Paní průvodkyně
nám ukázala kruchtu s varhany.
Odměnou za naše chování byla návštěva
královské hrobky, což je neobvyklé. Přešli jsme
do Starého královského paláce a navštívili
Vladislavský sál, kde jsme se dozvěděli, že se
tam konaly rytířské turnaje a dnes se tam
konají slavnostní ceremoniály. Nakonec jsme se
šli podívat na výstavu RUDOLFA II. K vidění
tam bylo roucho Rudolfa II. a spousta
zajímavých věcí. Potom naše třída 5. B radostně
sešla Staré zámecké schody, šup do tramvaje
a zpátky do školy.

Jakub Trojan a Honza Květ
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ

Najdi 10 rozdílů:

„Tati, jovky v obchodě nemají,“
říká Pepíček.
„Jaký jovky? Poslal jsem tě pro
volejovky!“
„Ale ty jsi mi zakázal říkat vole!“
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Paní učitelka vybírá domácí úkoly a zastaví
se u Anety: „Anetko, to jsi psala ty?“
„Ne, táta.“
„A proč?“ ptá se paní učitelka.
„Protože maminka neměla čas.“

6. ROČNÍK

Učíme se vařit
Naše třída vyrazila o hodině pracovních činností do cvičného bytu. Pro
nezasvěcené se nachází v naší škole na druhém stupni a většina žáků mu říká spíše
kuchyňka.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První se rozhodla uvařit tolik oblíbené jídlo
snad pro všechny děti – palačinky a druhá skupina vsadila podle rad Marka na italskou
specialitu spagheti alla carbonare (špagety po uhlířsku).
Nezbývalo než se s chutí pustit do práce. Lukáš zásoboval první skupinku
potravinami, za což mu patří právem dík. Paní učitelka Nekolová bedlivě sledovala, aby
se nikdo nespálil a nic si neudělal.
Šlo to docela hladce! Špagety se naložily do vroucí vody a palačinkové těsto se
důkladně promíchalo. V kuchyňce se šlehalo, krájelo, strouhalo, přehazovalo se maso
od masa, obracela se palačinka od palačinky.
Po první hodině strávené u ploten jsme měli hotové těstoviny a několik párů
vynikajících palačinek. Podělili jsme se s našimi spolužáky a samozřejmě jsme se chtěli
i pochlubit, proto jsme nezapomněli ani na paní ředitelku s paní zástupkyní a další paní
učitelky. Za naše pokrmy jsme sklidili velkou pochvalu. Jakpak by ne, vždyť ještě teď,
když si na to vzpomenu, se mi sbíhají sliny. Tak co, nemáte také hlad!?!?!?!?

Petra Dočkalová, VI. B

Šesťáci v ZOO
V prosinci navštívily šesté třídy
zoologickou zahradu. Krásný výlet a ještě
krásnější pohled na zvířata nám kazilo jediné hustý déšť, který nepřestával. O zvířata v ZOO
Praha je dobře postaráno a navíc mají výběhy
podle svého gusta. Lední medvědi se odráželi
svými packami o sklo a potápěli se. Některá
zvířata se před deštěm schovala, ale přesto to byl
skvělý výlet, proto bychom Vám doporučili
navštívit pražskou ZOO, ale raději za hezkého
počasí!!!!

Simona Morongová a Petra Dočkalová
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7. ROČNÍK

Vyjeli jsme na hory
Letošní lyžák se vydařil jen někomu. Někteří jedinci ze 7. A to nezvládli a zlomili
si přebývající části těla hned první den. A každý den zranění přibývala. Někdo měl
zlomenou končetinu, někomu vypadla plomba, někdo skoro umíral a někomu bylo špatně
pouze z představy, že má jít na svah a vypotit pár kalorií.
Osudným dnem pro jednoho žáka sedmé třídy byla sobota. V ten den došlo k první
zlomenině, která byla vykonána přímo bravurně. V sobotu jsme se vydali na sjezdovku,
ale všem bylo jasné, že to dopadne katastrofálně. Do oběda bylo vše v naprostém
pořádku. Avšak po obědě tenhle mistr vyjel a po chvíli se mu podařil pád, který nemohl
nikdo přehlédnout. Let to byl opravdu mistrovský, ale přistání trochu horší. Dopadl
přímo na ruku, a aby toho nebylo málo, tak si ji zlomil. Dostal sádru až po rameno
a druhý den odjel domů.
Kromě zlomených částí těla, kterých bylo požehnaně, jsme vymysleli nové hlášky
např.: místo slova chmel se začalo používat jechmel. Také jsme zjistili, co je seno
a sláma. Všem nám to hodně podrobně vyjasnila účastnice výcviku Eliška Adamcová. Aby
nebyla nuda, pořádaly se soukromé koncerty na pokoji číslo 208. Odzpívala je mistryně
Sabina Kalinová s němým doprovodem Vaška Šundy.
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7. ROČNÍK

Jako každý rok byl jeden den odpočinkový. Strávili jsme ho vytvářením uměleckých
děl ze sněhu a ježděním na snowtubingu v domnění, že vypadáme dospěle, a krásně
jsme dělali frajery a vytahovali jsme se, jak umíme dole shodit všechny lidi, ale ne
všem se to povedlo a také ne všem se podařilo zvládnout hrbolatý vlek. Někdo vyjel
sám a úspěšně, někdo jel s kamarádem, nevydržel jeho tíhu a skutálel se zpět dolů
a někdo vyjel i s kamarádem úspěšně nahoru s pár zlomenými žebry.
Počasí se nevydařilo pouze jednou ,a to pan učitel Carda rozhodl, že půjdeme znova
na snowtubing. Opět jsme se moc nasmáli, ale jelikož byla hrozná zima, všichni se
těšili na hotel. Dokonce nás ani nečekal zdrcující výšlap na rozhlednu, který jsme
museli povinně absolvovat minulý rok.
V den odjezdu bylo každému smutno z toho, že se vrací domů za rodiči a musí
se rozloučit s přáteli, které uvidí zase až ve škole. Na tu se všichni těšili asi nejméně.
Nikdo z nás na lyžařské výcviky s panem učitelem Cardou asi nikdy nezapomene
a myslím, že by mu všichni chtěli poděkovat za to, že vydržel až do konce a umožnil
nám strávit báječný týden na horách.

Svatava Vyhnánková

Jak to bylo s užovkou
V minulém čísle jste se dočetli, že se přírodopisný kabinet dočasně po dobu
rekonstrukce B1 změnil na zookoutek pro hady a želvy. S péčí o zvířata a jejich
akvária a terária nadšeně pomáhali sedmáci a šesťáci. A tehdy se to stalo…Co?
Jedna užovka využila nedovřených dvířek terária a nepozorovaně se vydala na
průzkum kabinetu, čímž vyvolala paniku nejen u paní uklízečky, ale i u jinak docela
odvážných  děvčat druhého stupně. Několik sedmáků převrátilo kabinet vzhůru
nohama, ale užovka nebyla několik dní k nalezení. Naštěstí dříve než stačila
panikařící děvčata ve strachu o svůj život změnit školu (pozn. užovka červená se
živí hlodavci ve velikosti myši), podařilo se užovku odchytit. Prozradila se hlukem
při prolézání mezi papíry v jedné skříni.
Málokdo však ví, že tato útěkářka využila svou šanci ještě jednou v den, kdy
se měla stěhovat zpátky na B1. Tentokrát jí její plány na svobodu překazila
Angelina ze 6. B, která projevila skvělé lovecké schopnosti a užovku ještě ten
samý den odchytla ve skříni s torzem kostlivce.
Všichni hadi a želvy jsou přestěhováni do svého původního útočiště na B1
a pokud vím, zatím nikdo z nich nechybí…
Mgr. Kamila Merxbauerová
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8. ROČNÍK

Výstava J. Uprky
V úterý 17. ledna jsme v rámci odpoledního
vyučování navštívili Valdštejnskou jízdárnu.
Konala se zde výstava Joži Uprky, jež byla
členěna podle témat charakteristických pro
celou Uprkovu tvorbu. Všechny obrazy byly
originály, které Joža Uprka namaloval.
Z obrazů na nás dýchal „vesnický duch“,
každý obraz měl z různého pohledu jiné
detaily, zachycující například vesničany při
práci, o svátcích, poutích či hodech.
Na menším balkónku nad místností s obrazy
byl podsvícený stůl, kde jsme mohli vyrábět
své vlastní barvy a obrázky. Skoro všichni se
zapojili a neodolaly ani paní učitelky. Celá
výstava se nám velice líbila a byla velmi
zajímavá.

Pavla Maxová a Dáša Valová

Hledá se poklad
Na naší škole probíhala ve dnech 20.
února - 12. března soutěž s názvem Hledání
školního pokladu. Tato soutěž byla určena
pro všechny žáky 1. stupně. Překvapivě se
vás zúčastnilo víc, než jsme čekali, za což
Vám děkujeme. Princip soutěže spočíval
v tom, že soutěžící museli odhalit tajenku,
která obsahovala deset otázek. Otázky
byly ukryté na tajemných místech po celé
naší škole.
Srdečně
blahopřejeme
Tereze
Lachové, Anně Cieslarové a Anně Štěchové,
které jako jediné dokázaly vyluštit
záhadnou tajenku. Jako poděkování za
účast v soutěži a za vyřešení očividně
těžké tajenky dívky dostaly ceny a diplomy.
Tato soutěž bude probíhat i v příštím
školním roce, proto doufáme, že se Vám
líbila a že se jí znovu zúčastníte.

Denisa Carvánová a Tereza Malhousová
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9. ROČNÍK

Už se nám blíží konec devítky – jak to vidí deváťáci
Vždycky se nás ptali, čím budeme, a my
jsme jim odpovídali: „Nevím, hlavně že
prolezu a někam se dostanu.“ Jenže být
v deváté třídě už není taková „sranda“.
Musíte obstarat tolik věcí a dohodnout se
na tom s celou třídou. A řeknu vám, že
někdy je to opravdu složité.
Denisa Suchanová
Všichni se těšíme na školu
v přírodě. Bude to naše
poslední, tím pádem si to
chceme
pořádně
užít.
Domluvili jsme se, že
bychom mohli udělat noční
bojovku.

Filip Jelínek

Když se zamyslím nad uplynulými
měsíci, pomalu mi dochází, že končí
zábava a začíná práce.
Láďa Nekola

Je před námi poslední polovina devátého
ročníku. Začíná vznikat chaos a panika. Ne – ve
skutečnosti všechno necháváme na paní učitelce
a hlavně na poslední chvíli. Jediné, co nás teď
doopravdy trápí, je, co bude k obědu. Jsme
naštěstí skvělá třída a v mnoha věcech se
shodneme. Je to jednou za život a tak si to
chceme společně s naší paní učitelkou třídní
užít.
Jakub Vencl

Každému z nás teď běhá v hlavě plno myšlenek. Jak se
v patnácti rozhodnout, co chci dělat? Jak se rozloučit se třídou?
Jaká si uděláme trička? A co focení? Ano, je toho opravdu hodně.
Některé z nás čekají přijímačky, takže učení navíc. Ale zvládli to
všichni, tak proč ne my.
Jana Pavelková

Až budem se
vším
hotoví,
všichni si určitě
oddechnem.
Petr Šebek

Naše společné focení do ročenky bylo sice zábavné, ale také náročné. Na přípravu
nám nezbylo moc času. Usilovně jsme přemýšleli, jak se vyfotit na panoramatickou

fotku, aby to bylo originální, ale ne trapné. Nakonec se nám podařilo přijít na dobrý
nápad – převlékneme se podle našich zájmů, sportů, hobby. Nápad se všem líbil
a taky fotky se povedly.

Lucie Hasenöhrlová
Už od září si vybírám střední školu. Myslím, že u většiny z nás to probíhalo stejně. Nejdřív
jsme se šli podívat na Scholu Pragensis, kde byly stánky s nabídkou různých typů škol. Potom
jsme se doma v klidu s rodiči na jednotlivé školy podívali. Bylo to těžké, ale nakonec jsme to
zvládli a školu vybrali. Na začátku února jsme měli přinést naší paní učitelce Kučerové
přihlášky na dvě školy a pak jsme potvrzené přihlášky odnesli na stření školy. Teď už jen
musíme čekat, jestli nás vezmou.
Klára Morozovičová
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ

Jsme opravdu
v pekařství?

Chlapec se vrátí domů s vysvědčením, odshora dolů
samé pětky.
„Tak jakpak nám to hodláš vysvětlit?" ptá se maminka.
„No nejsem si úplně jist, váhám mezi dědičností
a rodinným prostředím."

Vodka s ledem ničí ledviny. Rum
s ledem ničí mozek. Whisky
s ledem ničí srdce. Cola s ledem
ničí zuby. Ten led je snad
smrtelnej!!!
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Učitel přerušil svůj výklad
a povídá: "Kluci, kdybyste se
tam vzadu bavili o fotbale
o něco méně hlučně a kdyby
si holky uprostřed řešily
křížovky klidněji, mohli by ti
v prvních lavicích v klidu
spát.“

CO? KDY? KDE? JAK?

Hlas ČeskoSlovenska
Hlas ČeskoSlovenska je zcela nový, unikátní projekt, jehož jediným cílem je
objevit ten nejlepší hlas v obou zemích. Poprvé v historii hudebních soutěží nezáleží na
vzhledu ani na věku, ale pouze na pěveckém talentu. Osobní koučové Pepa Vojtek,
Michal David, Dara Rolins a Rytmus, uznávané osobnosti českého a slovenského
showbyznysu, si vyberou své talenty a dovedou je až k vítězství. „The Voice of“ je
původem holandská televizní show, za kterou stojí mediální magnát a producent John
de Mol. V Holandsku, kde byla show The Voice of Holland uvedena premiérově v lednu
2011, se stala jedním z nejúspěšnějších televizních projektů v historii a přilákala
k obrazovkám přes 3 miliony diváků. Kouči v americké verzi se stali například popová
diva Christina Aguilera nebo frontman kapely Maroon 5 Adam Levine. A nyní se můžete
na show The Voice neboli Hlas ČeskoSlovenska dívat i u nás a na Slovensku!

Kačka Mlezivová a Adéla Trejbalová

Český lev
V sobotu 3. března se v pražské Lucerně vyhlašovaly filmové ceny Český lev. Po
úvodní písni Život je jen náhoda, kterou zpěvačka a moderátorka večera Lucie Bílá
zahájila 19. ročník Českých lvů, si pro první cenu přišel herec Josef Somr. Tuto cenu
získal za mimořádný přínos kinematografii. Cenu převzal z rukou ministryně kultury
Aleny Hanákové. Ta ve své úvodní řeči sošku věnovala kromě Josefa Somra i všem, kteří
milují české filmy, věří české kultuře a kteří ji podporují.
Čtyři sošky získala Poupata, která byla vyhlášena i nejlepším filmem. Tři sošky dostal
černobílý Alois Nebel. Odcházení z dvanácti nominací proměnilo jen dvě, lva ale dostal
Václav Havel za scénář k Odcházení. Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní
roli převzala herečka Anna Geislerová za ztvárnění role ve filmu Nevinnost. Za nejlepší
mužský herecký výkon převzal cenu Vladimír Javorský.
Večer, během něhož zazněla Óda na radost, Osudová i Ravelovo Bolero, vyvrcholil
závěrečným večírkem. Zábavu v Lucerna Music Baru dostala na starosti kapela
Nightwork, jejíž členové Vojtěch Dyk a Jakub Prachař předávali jednu z filmových cen.

Kačka Mlezivová
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Z VIRTUÁLNÍHO SVĚTA

Far Cry 3
A je to tady! Pokračování série vyjde
v květnu tohoto roku. Far Cry 3 je
dobrodružná střílečka s dobrým výběrem
zbraní a najde se tam i pár opuštěných
vozítek. Pokud však opuštěná nejsou, tak si
je jednoduše ukradnete. Hra bude mít
i kvalitní příběh jako u všech dílů. Hlavní
postavou je Jason, jenž je v pasti na
tropickém ostrově, odříznutém od civilizace,
kde se setkává s moderními piráty,
drogovými dealery a překupníky se
zbraněmi. Brzy ale přijde na to, že pokud
chce přežít, nebude mít jinou možnost, než
také začít zabíjet. Hra je udělaná tak, že
závisí na všech vašich rozhodnutích a podle
toho se taky bude vyvíjet dále. Přežijete-li,
můžete hovořit o štěstí. Rozhodně je na co se
těšit!
Petr Mleziva

Void
Famózní Portal byl donedávna brán za
nejoriginálnější hru pod sluncem. Jeho vznik byl
ale teprve počátkem vlny kreativity mezi
nezávislými vývojáři. V jejím důsledku vznikl
i Void, trojrozměrná logická adventura
postavená na Source enginu (hratelná ovšem
i bez kopie Half-Life 2!). Stejně jako v Portalu
i ve Void tvoříte tunely, v tomto provedení ale
namísto spojování prostoru cestujete rovnou do
jiného času. A navíc je distribuovaná zcela
zdarma.
Bohumil Holada
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Halo: Reach
Nejnovější hra ze série stříleček
Halo vstupuje na trh. Studiu Bungie se
celá sága Halo povedla na jedničku.
Z každé minuty hraní doslova cítíte jejich
snahu se se svou milovanou sérií
rozloučit skutečně ve velkém stylu, kvůli
čemuž neváhali lehce změnit styl a design
příběhové kampaně. Pryč je neustálé
pobíhání
po
koridorech
velkých
vesmírných lodí, vojenských základen
a starobylých chrámů. Ani v jedné z misí
se vám nestane, že byste museli tu samou
činnost absolvovat dvakrát. Variabilita
a rozmanitost prostředí je skutečně
ohromující a doslova se vám nebude chtít
věřit, že se to vše povedlo bez nějakých
škrtů a hlavně kompromisů, navíc
s gigantickým multiplayerem.
Jakub Košnař

DRBÁRNA

Oscar 2012
Dne 26. února proběhl v Los Angeles 84. ročník cen
Americké filmové akademie. Nejlepším snímkem se stal
němý černobílý film Umělec (The Artist) od Thomase
Langmanna. Tento film získal ocenění i v kategorii nejlepší
režie a dokonce i hlavní herec Jean Dujardin si převzal
Oscara za nejlepšího herce v hlavní roli. Meryl Streep získala
cenu jako nejlepší herečka v hlavní roli za film Železná lady.
Film Woodyho Allena Půlnoc v Paříži vyhrál v kategorii
nejlepší scénář. V Los Angeles bylo vyhlašováno i mnoho
dalších kategorií jako herec vedlejší role, herečka vedlejší
role, nejlepší adaptovaný scénář, kamera, výprava, kostýmy,
zvuk, střih, střih zvukových efektů, vizuální efekty, masky,
hudba, dokument, cizojazyčný film a animovaný film.
Dagmar Valová a Pavla Maxová

Rozloučení s Whitney Houston
V sobotu 11. února 2012 zemřela slavná popová
zpěvačka Whitney Elizabeth Houston. Její osobní strážce
ji našel ve vaně v hotelu Beverly Hills. Pohřeb se konal
jen v uzavřeném kruhu rodiny.
Whitney Houston pocházela z pěvecké rodiny.
Její matka Cissy Houston byla soulová a gospelová
zpěvačka. Jejími sestřenicemi byly zpěvačky Dee Dee
a Dionne Warwick. Nejslavnější filmovou rolí byla role
zpěvačky v romantickém filmu „Osobní strážce“, kde
hrála po boku Kevina Costnera. Objevila se i ve filmech
Až si vydechnu a Kazatelova žena, ale tyto filmy se
úspěchu Osobního strážce nevyrovnaly. Za svůj život
získala více než 400 pěveckých a hereckých ocenění,
například šest cen Grammy, dvacet dva American Music
Awards a šest Emmy.
Pavla Maxová a Dagmar Valová

Svatba na obzoru?
Jeden z nejsledovanějších párů
Hollywoodu, Brad Pitt a Angelina Jolie, je
spolu celých sedm let. Po tak dlouhou dobu
se už nespočetněkrát spekulovalo o jejich
svatbě, kterou by si každý tolik přál vidět.
A teď se možná konečně dočkáme! Brad Pitt
by se ženil podruhé, poprvé si totiž vzal
Jennifer Aniston, se kterou mu to holt
nevyšlo. Zato Angelina by k oltáři šla již
dokonce potřetí. Tak snad jim to vyjde.
Tereza Malhousová
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