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Milí spolužáci,
Prázdniny jsou za dveřmi a známky už jsou uzavřené, učíme se stále míň a míň.
Nikdo už nepřemýšlí o škole, ale o svém letním programu. Doufáme, že Vás
toto číslo potěší a zpříjemní konec školního roku. Tento časopis je poslední
v letošním školním roce a zároveň je posledním vydáním redakce 8. A. Tímto se
s Vámi naše redakce loučí a přeje mnoho úspěchů v dalším školním roce, kdy
pro Vás budou Křimdu připravovat budoucí osmáci.

Vaše redakční rada
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INTERVIEW

Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Miluše Štočková.
1. Jak dlouho učíte na naší škole?
29 let.
2. Který předmět jste měla
nejraději, když jste studovala?
Nejraději jsem měla výtvarnou
výchovu a český jazyk.
3. Čím jste chtěla být, když jste
byla malá?
Kadeřnicí nebo návrhářkou oděvů.
4. Co děláte ve volném čase?
Mám ráda přírodu, veškerý volný
čas trávím na zahrádce a létám
ultralehkým letadlem svého přítele.
5. Jakou posloucháte hudbu?
Country a swingovou hudbu. Ráda
chodím na koncerty Originálního
pražského synkopického orchestru.
A také černošské spirituály skupiny
Pavla Klikara.
6. Kdybyste chytila zlatou rybku,
jaká by byla Vaše tři přání?
To jste mě zaskočili. Samozřejmě
bych chtěla zdravíčko, a aby naše
děti našly v životě smysluplné
uplatnění a byly spokojené se svým
životem. A také aby se k sobě lidé
chovali slušně a ohleduplně.
7. Co byste chtěla dělat, kdybyste
nebyla paní učitelkou?
Asi návrhářku oděvů nebo zahradní
architektku.
8. Čím vás vaši žáci nejvíce
rozčilují?
Teď mám moc šikovné prvňáčky, ale
obecně lajdáctví a neslušné chování
k sobě navzájem a k vyučujícím.
9. Jaké je vaše nejoblíbenější
jídlo?
Jak vidíte, chutná mi téměř vše,
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nejvíce klasický řízek se salátem
a jablečný závin od maminky.
10. Měla jste někdy chuť nechat
profese učitelky?
Byly chvíle, kdy jsem se ptala sama
sebe, jestli to, co dělám, má smysl –
učit, ale i vychovávat, jestli to není
zbytečné.
Ale když vidím deváťáky – téměř
dospělé lidi, a vzpomenu si na ně
jako na vykulené prvňáčky, dychtící
po učení, je mi dobře a téměř vždy
se rozbrečím. A když mi bývalá
žákyně přivede své dítě a přeje si,
abych ho vzala pod svá křídla, je to
úžasný zážitek.
11. Na jaké místo na světě byste se
chtěla podívat?
Na Madeiru nebo do Karibiku.
12. S kterou postavou z historie
nebo současnosti byste se chtěla
setkat?
S cestovateli,
kteří
objevovali
Amazonii. Opět kvůli rostlinám
a zvířatům.
Pavla Maxová a Dáda Valová

NOVINKY OD NÁS

Velikonoční tržnice
Stalo se již dobrou tradicí, že se na naší škole každoročně koná Velikonoční tržnice. Žáci
v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy vytvořili spoustu veselých a zajímavých
výrobků i velikonočních voňavých perníčků. Z této pestré nabídky si návštěvníci tržnice odnášeli
zakoupené dárky a tím finančně přispěli na adopci indického chlapce Ashwata.
V průběhu prodejní výstavky se také konala besídka žáků školní družiny a prvního stupně.
Děti předvedly lidové tanečky v krojích, zazpívaly i známé populární písně. Na závěr předvedly
operku J. Uhlíře a Z. Svěráka O Budulínkovi.
Tento zážitek mohli ještě diváci při odchodu umocnit dokoupením posledních dárků
z bohaté nabídky letošní Velikonoční tržnice.
Mgr. Jana Vránková a Anna Chmelařová
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Jarní úklid na Křimické
Máme pěknou zahradu, ale potřebuje na jaře náležitou péči, aby nebyla po zimě
zanedbána. Na jednání školské rady vzešel návrh svolat společnou brigádu rodičů,
učitelů i žáků za účelem zvelebení poměrně rozsáhlé plochy.
Dvě všední odpoledne a sobotní dopoledne (12. - 14. dubna) ožila naše zahrada
hejnem brigádníků. S rodiči přišly i děti, které se pustily do práce s velkou chutí,
zažívaly totiž trochu dobrodružství a měly i naprosto oprávněný pocit důležitosti,
vždyť pracovaly na společné „věci“ s dospělými. Za ty tři dny zahrada pěkně prohlédla.
Celá byla vyčištěna, shrabána, okopána, opravena a vyplevelena. Všude pobíhali lidičky
s hráběmi, motykami, rýči a kolečky. Nikdo nezahálel, a přesto se našly chvilky, kdy
jsme si popovídali a zasmáli se. Tyto milé jarní momenty při společné práci nás zase
více sblížily. Z pořízených fotografií je zřejmé, jak bylo veselo.
Co však z celé akce vyšlo nejlépe? Holky a kluci, kteří se zúčastnili, jsou teď
nějak ohleduplnější ke svému školnímu prostředí. Přeci nebudou ničit něco, na čem sami
oni nebo jejich mámy a tátové pracovali. Takže máme nejenom pěknější zahradu, ale
i zodpovědnější žáky.
Všem účastníkům, dospělým i našim dětem moc děkujeme.
Mgr. Magdalena Hepnerová
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Děti a první pomoc na ZŠ Křimická
Ve středu 18. dubna se naše škola zúčastnila
soutěže hlídek Mladého zdravotníka Prahy 10 na ZŠ
Kodaňská. Nepočítali jsme s umístěním, chtěli jsme jen
vyzkoušet, jestli naše děti umí dát první pomoc zraněnému.
Rozvíjení této schopnosti je v dnešní sobecké době
velmi důležité. Pro děti samotné je znalost pravidel první
pomoci velmi přínosná. Připravuje je na to, jak obstát
a klidně reagovat v kritických okamžicích a jak neutíkat od
problémů. Měly by umět přivolat pomoc a zajistit
nezbytnou záchranu v mezích svých schopností.
Pakliže si osvojí pár praktických znalostí
a dovedností z první pomoci, získává dítě větší sebejistotu
i zodpovědnost. Nezmatkuje tak lehce při řešení situace
a jeho život, chování i rozhodování bývá bezpečnější.
Soutěže se za školu zúčastnila nejmladší děvčata
z třetích tříd. Naše dívky byly velmi šikovné. S elánem se
vrhly do všech disciplín a výsledkem bylo 3. místo, což je
v jejich věku úžasné.
Nejdůležitější ovšem je, že soutěž u dětí vyvolala
ještě větší zájem o první pomoc.
Mgr. Magdalena Hepnerová

Dáma na Křimické
26. dubna u nás vypuklo klání ve hře dáma. Děti byly rozpálené hrou a překvapily. V této
hře, která rozvíjí soustředění, taktiku i logiku, vyhráli mnozí. Byli to ti, kteří postoupili na dětské
mistrovství ČR, ale i ti, kteří statečně přijali prohru ve hře či losování. Objevilo se mnoho talentů
i mezi nejmenšími žáky naší školy.
Nejlepší hráči postoupili do Přeboru Prahy 10, který se konal 4. května. Mezi mladšími žáky
za naši školu soutěžili Robin Škába, který získal krásné 8. místo, a Jakub Trojan, který se umístil na
15. místě. Ze starších žáků se velmi dobře umístili také Dominik Chrastil, který ukořistil 9. místo,
a Filip Hofman, který obsadil též dobré 16. místo.
Těšíme se na další spolupráci s Klubem dámy při Domě UM Prahy 10 a Českou federací
dámy.
Mgr. Magdalena Hepnerová, Romana Šímová
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Vážně spíme v družině?
Prvňáčci ze II. odd. ŠD si poprvé vyzkoušeli spaní ve školní družině. To bylo otázek, to
bylo starostí a očekávání. Až konečně přišel ten den. Tátové přinesli spacáky, maminky nám
napekly dobroty a už jsme mohli začít.
Nejdříve jsme měli venku připravený atletický trojboj, a tak jsme skákali do dálky, házeli
botou a běhali. Za plotem nás povzbuzovaly maminky, které se přišly podívat. Sportovní
odpoledne jsme zakončili novou hrou Na veverky. A víte, co bylo dál? Večeře u grilu ve cvičné
kuchyňce naší školy. Paní učitelky připravily klobásy na grilu se zeleninou. Než jsme všechno
spořádali a uklidili, byl čas chystat ložnici a spaní. My ale nevěděli, že nás ještě čeká překvapení Cestička odvahy, kde jsme každý hledal ve tmě schovaný diplom za odvahu a nebojácnost se
svým jménem. Povídání na dobrou noc a honem spinkat.
Ráno nás vzbudilo zvonění a sladká snídaně byla krásnou tečkou za sportovním odpolednem
a nocí (skoro bez slziček) ve školní družině.
Jitka Boudná

Jezdili jsme na koních
O takovém počasí na konci dubna se nám mohlo
jen zdát. Byly letní teploty a my vyjeli s dětmi opět na
výlet. Tentokrát jsme v obci Zmrzlík navštívili statek
Ořech, kde sídlí Hucul club.
Huculové mají velmi dobrou povahu, proto jsou
bezpeční pro jízdu dětí a využívají se i při hipoterapii, což
je léčba koněm. Pomáhají nemocným tím, že svůj pohyb
přelévají do jejich těl.
S huculy jsme se seznámili v jejich stájích i venku
na pastvě. Viděli jsme i malá rozkošná hříbátka. Mohli
jsme koně nakrmit i polaskat, sedět v jejich sedlech
a vychutnávat si na nich okružní jízdu. Většina našich dětí
měla první zážitek na koňském hřbetě. Pohled z něho je
vskutku ten nejkrásnější.
Na závěr jsme si ve slunném odpoledni opekli na ohni
špekáčky.
Byl to krásný výlet plný zážitků. Plánujeme další
objevná dobrodružství v rámci našeho školního projektu
„Má vlast, srdce Evropy“, ale o nich zase až příště.
Mgr. Magdalena Hepnerová
7

NOVINKY OD NÁS

Pietní vzpomínka
Ve středu 2. května se uskutečnilo
setkání u pamětní desky obětem 2. světové
války. Je to vzpomínka na padlé a umučené
obyvatele Hostivaře v době německé
nacistické okupace v letech 1939 - 1945.
Pietní akt organizovala obvodní organizace
Českého svazu bojovníků za svobodu Praha
15 a Městská část Praha 15 ve spolupráci
s naší školou.
Akce byla zahájena kladením věnců
k pomníčku a poté následovaly proslovy.
První proslov měl představitel MČ Praha 15,
poté následoval proslov hostů, kteří se této
pietní vzpomínky zúčastnili, a na závěr
promluvil předseda OV ČSBS Praha 15.
Poté následovalo ocenění členů Českého
svazu bojovníků za svobodu a dalších
občanů MČ. Na závěr přišla na řadu
vystoupení žáků naší školy a zazněla česká
státní hymna.
Dagmar Valová a Pavla Maxová

Prevence na naší škole
Oblasti protidrogové prevence se na naší škole opravdu věnujeme. Nyní ve 2.
pololetí se uskutečnila další část prevence proti kouření. Finančně tuto akci zaštítila
Městská část Praha 15. Byl to pořad „Nekuřátka“ pro třídy 1. stupně a „Típni to“ pro třídy
2. stupně. Po besedě se studenty Univerzity Karlovy a následných filmech se všichni žáci
dušovali, že opravdu nikdy kouřit nebudou. Přejeme jim tedy mnoho zdaru.
Mgr. Květa Nekolová
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ZŠ Křimická opět v Německu
V pátek 18. 5. 2012 se návratem našich žáků z německého Burgkunstadtu uzavřel další ročník
výměnných pobytů mezi naší školou a gymnáziem v Burgkunstadtu. Letošního ročníku se zúčastnilo
19 dětí ze 6. a 7. tříd z obou škol.
Během šestidenního pobytu v rodinách svých německých kamarádů se naši žáci zapojili do
jejich každodenního života včetně brzkého vstávání a dojíždění do školy školními autobusy.
Dopoledne se účastnili akcí organizovaných školou a zbytek dne, stejně jako celý volný den - svátek
„Den otců“ (Vatertag), strávili s rodinou odkázáni na své komunikativní dovednosti.
V letošním roce přivítal naše žáky na radnici starosta Burgkundstadtu pan Petterich, který si
svým přátelským a vtipným vystupováním vysloužil spontánní potlesk a žádosti o autogram.
Zajímavou zkušeností byla i návštěva firmy na výrobu strojů pro výrobu automobilových disků, kde si
zájemci po klasické prohlídce provozu sami mohli v učňovské dílně vyzkoušet některé činnosti.
Tradiční návštěva „Říma severu“, jak je někdy nazýván Bamberk pro svou polohu na sedmi
pahorcích a množství chrámů, byla letos pojata netradičně – méně kultury, více zábavy. Děti strávili
dopoledne na „Zahradnické výstavě“ s množstvím různých hřišť a atrakcí a potom se lodí dopravili po
řece Regnitz do centra. V průběhu plavby mohli obdivovat nádherné panorama města i malebné
nábřeží zvané „Malé Benátky“.
K nezapomenutelným zážitkům jistě patří i některé rodinné akce jako společné grilování,
návštěva lanového centra a další.
I tento rok naši šesťáci a sedmáci dokázali svoji samostatnost, schopnost dorozumět se
a přizpůsobit se cizímu prostředí. A jak hodnotí svůj pobyt samotní žáci? Někteří z nich se s námi
podělili o své bezprostřední dojmy a zážitky, takže posuďte sami. (Jedná se o citace, odpovědi žáků
nebyly upravovány.)
Mgr. Hana Tomší

S jakými pocity jsi odjížděl/a do Německa?
Jarek Vondra: Velmi jsem se těšil.
Kryštof Rozumek: Nejistota, nevěděl jsem, co to
bude za rodinu, jak to tam vypadá a vůbec všechno.
Do neznámého prostředí, mezi neznámé lidi,
navštěvovat neznámá místa …(což k cestování patří).
Michal Blažek: S dobrými, protože jsem tam jel už
podruhé.
Rosťa Vondra: Celkem jsem se těšil.
Sára Pedret: Věděla jsem, že se mi bude stýskat, ale
zároveň jsem se děsně těšila!
Martin Vokal: Měl jsem velký strach, jaký bude
Matthias.
Bára Zelená: Moc jsem se těšila, ale nejdřív jsem se
bála její rodiny.
Anna Durychová: Těšila jsem se na Alinu, ale bála
jsem se rodičů a že nebudu rozumět.
Eliška Wenzlová: Těšila jsem se, ale byla jsem
nervózní.
Eliška Chalupová:
Těšila jsem se na kluky
a kámoše, ale i na Sophii.
Angelina Zhyhar: Byla jsem veselá.
Kristián Jahoda: Jaká asi bude ta rodina?
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Tvoje první dojmy
z rodiny, bydlení …

z Burgkunstadtu,

Jarek: Neznal jsem je, cítil jsem se zvláštně.
Kryštof: Na první pohled čisto, uklizeno, jiný
mnohem pořádnější lidé, rovnější silnice, rodina
mě mile překvapila – mamka Ulrika mně, nevím
z jakého důvodu, připadala tak nějak typicky
německy a taťka taky. Všichni moc sympatický.
Krásný dům, zahrada, …všechno.
Michal: Super, ale trému jsem trochu měl.
Sára: Když jsem viděla Burgkunstadt, dost jsem
se divila: příroda, žádný grafity, krásný domy.
Líbilo se mi to!
Martin: Vůbec nechápu, proč jsem se bál, bylo
to úžasný.
Anička: Jejich dům byl moc pěkný
a v Burgkunstadtu se mi líbilo.
Eliška Ch.: Když jsme přijeli do Burgkunstadtu,
na první pohled jsme si s holkama říkaly, že je to
pěkné město. Přijeli jsme ke škole a moji
„rodiče“ tam ještě nebyli. Měla jsem trému.

Která školní a která rodinná akce se ti
nejvíc líbila?
Angelina: Bamberk, lanový park a nakupování.
Bára: Bamberk a spousta hřišť na zahradnické
výstavě. A s rodinou jsme byli v jeskyních, na
rybníku na šlapadlech a na bobové dráze,
Eliška W: Školní akce byla nejlepší asi
v Bamberku. S rodinou jsme byli u babičky a na
nějakým kopci – Staffelberg. Nejvíc se mi asi líbila
grilovačka s ostatními.
Jarek: Návštěva firmy. Fotbal.
Kristián: Bamberk. Minigolf.
Kryštof: Všechny akce byly brilantní, ale Bamberg
a Kletterzentrum (lanové centrum) převažuje zábava, spousta lidí. Alle Leute lachen.
Michal: Minule se mi líbil Bamberg, ale teď jsme
ho ani pořádně neprošli. Takže teď asi radnice
kvůli panu starostovi. S rodinou se mi líbila
návštěva Norimberka – nádherné město s historií.
Sára: Se školou zahradní výstava a s rodinou
lanové centrum a bobová dráha.

Jak se ti líbila jejich škola?
Angelina: Hrozně velká a moderní. Chtěla bych
taky takovou.
Anička: Byla nádherná a obrovská!!! Chtěla
bych tam chodit. Měli tam obrovské počítačové
učebny a moderní styl.
Bára: Škola byla opravdu SUPROVÁ. A měli
výborné tělocvičny.
Eliška Ch.: Škola byla veliká, o hodně větší než
ta naše. Nejvíce se mi líbily počítačové učebny
a tělocvičny.
Kryštof: Škola moc pěkná, jenom trochu
labyrint. Moderní, upravená, čistá. Milí učitelé.
Martin: Mají úplně nádhernou školu.
Michal: Moc ne, protože byla moc veliká, ale
tělocvičny byly úžasné, hlavně velké.
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Jak jste se domlouvali?
Angelina: Anglicko-německy.
Anička: S rodiči hlavně anglicky a s Alinou napůl
německy a anglicky.
Bára: Anglicky. Když jsme si nerozuměli, tak
rukama a nohama.
Eliška Ch.: Když jsme se bavily, tak nejvíce
anglicky, ale odpovídala jsem německy.
Eliška W: Asi spíš anglicky, ale snažila jsem se
i německy.
Kristián: Anglicky, trochu německy a trochu
i polsky.
Kryštof: Občas německy (snažil jsem se co nejvíc),
něco anglicky a snažili jsme se komunikovat co
nejvíc. I vtipy jsem se snažil přeložit.
Martin: Anglicky a německy.
Michal: Nebudu si nic nalhávat, německo-anglicky.
Ale s rodinou jen německy.
Rosťa: Anglicky.
Sára: Bylo to zajímavé. Domlouvali jsme se
posunkama, slovníkem a jinak anglicky.

S jakými pocity jsi odjížděl/a domů?
Angelina: Smutná.
Anička: Vůbec se mi nechtělo zpátky do České
republiky.
Bára: Vůbec se mi nechtělo domů.
Eliška Ch.: Odjížděla jsem smutná, ale i šťastná,
že už odjíždím, protože jsem už měla dost
německého jazyka!
Eliška W.: Byla jsem smutná. Stýskalo se mi po
rodině i po ostatních klucích a holkách z Německa.
Jarek: Nechtělo se mi vůbec.
Kryštof: Smutno, vůbec se mi nechtělo. Vzpomněl
jsem si na školu a už jsem tam chtěl zůstat další
dva týdny. Moc se mi tam líbilo.
Martin: Byl jsem hodně smutný.
Michal: S normálními, nebylo mi smutno.
Rosťa: Že se mi nechce.
Sára: Těšila jsem se na moji rodinu, ale zároveň se
mi bude stýskat.

Za finanční podporu děkujeme Česko - německému fondu budoucnosti (Deutsch Tschechischer Zukunftsfonds) a Úřadu městské části Praha 15.
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PO očima dětí
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s hasiči v Horních Měcholupech. Někteří ţáci navštěvují
oddíly mladých hasičů a později se stávají jejich členy. Ţáci se proto pravidelně zúčastňují výtvarné
a literární soutěţe PO očima dětí. I letos byli velmi úspěšní. Vyhlášení výsledků, předání diplomů
a hodnotných cen se konalo 16. května v hasičské zbrojnici, kde děti dostaly i malé občerstvení a mohly
se setkat se představiteli Prahy 15 a členy hasičského sboru. Všem odměněným blahopřejeme.
Výsledky výtvarné soutěže
Kategorie ZŠ 1
2. místo - Hřídel Václav
Kategorie ZŠ 2
2. místo - Boukal Martin
Kategorie ZŠ 3
2. místo - Šindelářová Kateřina

Kategorie ZŠ 4
1. místo - Harutjunjanová Monika
2. místo - Wheeler Matyáš
3. místo - Morongová Soňa
Výsledky literární soutěže
Kategorie L2
1. Glembová Natálie
2. Dvořáková Michaela

Nejúspěšnější práce ţáků byly odeslány do krajského kola soutěţe a ani odtud naše škola
neodešla s prázdnou. V literární části soutěţe získala Michaela Dvořáková ze 4. B krásné 2. místo. Ještě
úspěšnější jsme byli v soutěţi výtvarných prací, kde se na čelních pozicích umístili hned tři ţáci.
V kategorii ZŠ 2 zvítězil Martin Boukal z 5. A, v kategorii ZŠ 3 obsadila 3. místo Kateřina Šindelářová
ze 7. A a v kategorii ZŠ 4 získala 3. příčku Monika Harutjunjanová z 9. A. Všem ţákům blahopřejeme
ke krásným výsledkům.
Mgr. Jana Vránková a Anna Chmelařová
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Jak se dělá časopis
Dne 2. května se uskutečnila beseda o tvorbě časopisu s Blankou Dvořákovou, šéfredaktorkou
časopisu Báječné recepty. Paní Dvořáková nám dala užitečné rady, jak správně vytvářet časopis, který
je pro čtenáře zajímavý a poutavý. Seznámila nás s postavením členů v redakční radě.
A co jsme se všechno dozvěděli? Tak například grafik má důležitou práci, protože musí články
dobře umístit, popřípadě upravit text. Korektor kontroluje a opravuje text článku, aby nedošlo
k chybě. Redaktor shání informace do článku a pak zformuluje text. Šéfredaktor schvaluje články
a zaručuje kvalitní práci. Jeho pozice je nejobtížnější. Zodpovídá za celý obsah časopisu a za jeho
prodej. Článek může poupravit a nějaké téma může zamítnout, pokud je nevhodné. Fotograf má jednu
z nejdůležitějších prací, protože musí shánět a nebo pořizovat fotky k danému tématu. Často vybavení
fotografa stojí přes 100 tisíc korun českých. Jeho povinností je mít kontakty, aby mu to usnadnilo
práci při hledání fotek, a často musí cestovat do zahraničí. Časopisy spolupracují s tzv. fotobankami,
které redakcím fotky prodají, aby nedošlo k poškození autorských práv fotografa. Fotky jsou ve
velikém formátu, a proto musí mít šéfredaktor dobrý počítač na otevření a zpracování fotek. Tato
povolání jsou velmi zajímavá, ale náročná. Paní šéfredaktorka nám také řekla, jaký je rozdíl mezi
vydavatelstvím a nakladatelstvím. Po besedě jsme zase všichni o něco chytřejší a rady nám velice
pomohly.
Na závěr besedy dostal každý z nás časopis JUNIOR, na jehož tvorbě se Blanka Dvořáková
také podílí. Tato beseda byla zajímavá a poučná.
Katka Mlezivová a Adéla Trejbalová
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Dětské odpoledne na Křimické
24. května naše školní hřiště ožilo dětským smíchem. Měcholupský rarášek zde za
podpory Městské části Praha 15 a Obce baráčníků Horní Měcholupy uspořádal dětské
odpoledne plné zábavy, písniček a soutěží. Se svojí operkou zde vystoupili žáci 4. B,
pobavili všechny přítomné a sklidili velký potlesk. S vlastní divadelní hrou Kouzelná
zahrada se představili žáci ze Základní školy Dolní Chabry. Zatančit jste si mohli spolu
s dívkami z kroužku ZUMBA z naší školy. Nejmenší děti na závěr potěšil kouzelník.
Občerstvení pro děti i jejich rodiče zajistila Obec baráčníků Horní Měcholupy.
Odpoledne se i díky krásnému počasí velmi vydařilo.

Anna Chmelařová, Mgr. Simona Procházková

Preventivní program na 1. stupni
Díky grantu, který získala naše škola od Magistrátu hlavního města Prahy, je na
1. stupni realizován vzdělávací program Institutu Filia týkající se prevence drogových
závislostí. Děti jsou přiměřenou formou seznamovány s důvody, které vedou k užívání
omamných látek, s pojmem závislost, s existencí různých typů drog, dozvídají se, kdo
jim případně může pomoci. Program se dotýká i dalších sociálně patologických jevů,
jako jsou šikana, xenofobie, rasismus a trestná činnost. Témata jsou aktuálně
doplňována podle dotazů žáků, pedagogů nebo situací, které se ve škole vyskytují.

Mgr. Simona Procházková
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Hokejbal
5. dubna proběhl na hokejbalovém hřišti čtvrtý
ročník turnaje Prahy 15 Spring Junior Cup. Naši školu
reprezentovali Václav Šťoural, Martin Nocar, Ondřej
Nocar, David Waltr, Vitaly Shorban, Pavel Rusňák,
Vojtěch Kápička, Jan Němec, Michael Krutil
a Matyáš Pazdera. Díky skvělým výkonům se našim
chlapcům podařilo získat druhé místo, když ve finále
rozhodl jediný gól, který byl zároveň jediným na
celém turnaji v bráně Václava Šťourala. Pochvalu si
za své výkony zaslouží také Ondřej Nocar. Všem
chlapcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Simona Procházková

Vybíjená
Turnaj ve vybíjené dívek se konal 20. března
2012 na Základní škole Hostivař. Hned po příchodu
jsme dostaly šatnu napůl s hornoměcholupským
týmem. Bylo tam 5 družstev a každé družstvo bylo
jinak silné. Každý tým hrál 4 zápasy a měl svůj dres,
aby se lépe rozeznaly. My jsme reprezentovaly naši
školu v dresech žluté barvy. Nejprve jsme hrály se
Základní školou Nad Přehradou a jednoznačně jsme
vyhrály. Pak nás čekala dvě silnější družstva: ZŠ
Veronské náměstí a ZŠ Hostivař. Po námaze jsme je
nakonec porazily. Ke konci nás čekala Základní škola
Hornoměcholupská. Ta nám dala největší práci.
Muselo se hrát prodloužení, protože jsme měly
vyrovnané skóre. Bylo to velice napínavé. Soupeřky
sice dostaly míč, ale přešláply a míč jsme získaly my.
A pak to šlo ráz na ráz, holky si přihrály a vybily
jednu z nich. Bylo hotovo a odešly jsme s výhrou.
Kdo ví, třeba nám přinesly štěstí právě žluté „zlaté“
dresy.
Kateřina Švíková, Veronika Borůvková
a Klára Biblická
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Volejbal o
Prahy 15

Pohár

starosty

Ve čtvrtek 17. května 2012 se na
naší škole uskutečnil turnaj ve volejbale
smíšených družstev. Zúčastnili se žáci
ze 7. třídy – Mikhail Konopelko, z 8.
třídy – Adéla Trejbalová, Filip Hofman,
Jakub Košnař, Matěj Kurdiovský, Petr
Mleziva, Dominik Telvák a Adam
Volánek a nakonec děvčata z 9. třídy
Veronika Bochníčková a Kateřina
Gregorová. Hráli pod vedením pana
učitele Cardy. Naše škola porazila ZŠ
Hornoměcholupskou
a
ZŠ
Nad
Přehradou a získala krásné třetí místo.

Dagmar Valová a Pavla Maxová

Florbal v Dolních Měcholupech
30. května se odehrál florbalový
turnaj O pohár starosty Dolních
Měcholup. Ve skupině elév jsme byli velmi
úspěšní. Tým ve složení Adam Korbel, Filip
Tuček, Michal Bezpalec, Matyáš Pazdera,
Tereza Botková, Tereza Černá, Kryštof
Hlavsa, Filip Augustýn vybojoval 1. místo.
Pochvalu za vynikající výkon zaslouží
především Adam Korbel, Filip Tuček
a Filip Augustýn.
Zastoupeni jsme byli i v kategorii
mladší žáci, ti získali 2. místo. Hráči:
Daniel Vaniš, Jan Němec, Jiří Petr, Vitaly
Shorban, David Waltr, Dominik Šimůnek
a Michael Krutil. Nejlepším hráčem na
našem hřišti se stal Michael Krutil. Snad
budeme mít takové štěstí i příští rok.

Petr Mleziva a Bohumil Holada
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Cyklistické závody
Dne 19. dubna se v rámci soutěží o Pohár starosty Prahy 15
uskutečnil v hostivařském lesoparku cyklistický závod, určený pro
tři věkové kategorie chlapců a děvčat od 4. do 9. třídy. Naše škola si
nevedla vůbec špatně. Nejlépe jsme dopadli v kategorii dívek ze 4. –
5. tříd, kde jsme získali hned dvě medaile – zvítězila Adéla
Procházková a stříbro získala Kateřina Švíková, ve stejné věkové
kategorii chlapců obsadil bodované 4. místo Matěj Petrů.
Úspěch jsme zaznamenali i mezi dívkami 8. a 9. tříd, kde
skvělou 2. příčku vybojovala Adéla Cukrová z 8. A. Všem
účastníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Simona Procházková

Získáme pohár?
I naše škola se zúčastnila dalšího kola lehkoatletických závodů o Pohár starosty Prahy 15.
Sportovní zápolení probíhalo v disciplínách: běh na 60m, 300m a skok do dálky. Kategorie II. a III.
třída a IV. a V. třída. Druháci sbírali zkušenosti, třeťáci se vraceli ze školy v přírodě a do bojů
o body se zapojili zejména žáci čtvrtých a pátých tříd.
Bronzovou medaili pro naši školu získala Anna Jaškina, čtvrté místo obsadil Lukáš Verner.
Musíme pochválit všechny reprezentanty ZŠ Křimická, protože vzorně reprezentovali školu a je
s nimi možno počítat i v příštích ročnících.
Jitka Boudná
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Prvňáčkové na své první škole v přírodě
V ranních hodinách v neděli 27. května nastoupili do autobusu „Trpaslíci“ z 1. A
a „Palečci“ z 1. B. Odjeli na svou první školu v přírodě do pohádkového kraje
severozápadních Čech - do Lubence. Ubytovali se v rekreačním středisku s rozsáhlým
areálem i krásnou okolní přírodou s naučnými stezkami.
Za týden pobytu se naučili rozeznávat mnoho rostlin, stromů, nové živočichy
i ptáky, zvládnout orientační běh s naučnými stanovišti. Společně zdolali i jednu
z nejstarších kamenných rozhleden u nás - Vochlickou, která všechny odměnila
překrásným výhledem do okolní krajiny. V tichosti si prohlédli rekonstruovaný kostel sv.
Jiljí s vitrážemi manželů Kantových a dokonce navštívili i jejich výrobu skleněných děl.
Odměnou nám všem byl obchod, kde jsme si jejich menší výrobky nakoupili jako dárky
pro blízké. Čekal nás i celodenní výlet do Muzea vlaků v Lužné u Rakovníka a jak jinak,
než vlakem. Stačili jsme zde oslavit i Den dětí zábavným odpolednem, karnevalovým
rejem s diskotékou a zakončit ho písničkami u táboráku s neodmyslitelným opékáním
buřtů.
Nesmím zapomenout ani na výbornou kuchyni, kdy paní kuchařky dobře uhodly, co
nám chutná. Počasí nám vždy přálo, proto i celý týden tak rychle uběhl a my si odnášíme
krásné vzpomínky.

Mgr. Iveta Matyášková

18

1. ROČNÍK

Prvňáčci ve skanzenu
Na 29. březen jsme si u CK Kosmos objednali výlet do skanzenu v Přerově nad
Labem. Téma bylo jasné - Velikonoce. Už v autobuse s námi průvodkyně paní
Barcuchová zopakovala vše o tradicích a zvyklostech Velikonoc. Ve skanzenu nás
provázela další úžasná vypravěčka, ke které se prvňáčci sbíhali jako kuřata ke kvočně,
aby jim ani slovíčko neuteklo. Tak se dozvěděli, jak lidé slavili Velikonoce, jak se
oblékali, co vařili, jak bydleli, jak pěstovali obilí, jak ho dále zpracovávali. Viděli,
v jakých úlech chovali včeličky, kde chovali krávu i ostatní zvířata. Poznávali rozdíl
mezi krytinami střech v dávné době – došky a šindeli.
Mohli si sáhnout na jednoduché nástroje, které lidem ulehčovaly práci – kosy, pak žací
stroje, mlátičky, mlýnské kameny, staré brusky a další věci, které lidem zjednodušovaly
život.
Děti si prohlédly i starou školu s lavicemi, ve kterých byl kalamář na inkoust,
a vzadu ve třídě stála tzv. oslovská lavice, kde sedali žáci zlobiví. V jednotlivých
starých chalupách se divily nízkým stropům a mnozí si pamatují i teď výrazy jako
špejchar, sýpka, žudro, lomenice apod.
Nakonec si koupili drobné dárky pro rodiče i pro sebe – perníčky, pomlázky,
vajíčka a další velikonoční ozdoby. Cestou zpět si děti s paní Barcuchovou zopakovaly
vše, co viděly a co si zapamatovaly.
Výlet se nám moc líbil a příště se budeme těšit třeba na Vánoční skanzen.

Mgr. Miluše Štočková

Labutí princezna
4. dubna shlédla I. C velice pěknou pohádku
O labutí princezně v divadle U Hasičů. Představení se
všem moc líbilo. Pohádka je o krásné dívce, kterou zlý
čaroděj Rudovous proměnil v labuť. Pohádka byla
doprovázená klasickou hudbou a navíc nás po celou dobu
provázeli pohádkou legrační skřítci.
19
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Škola v přírodě Blatná
Začátkem posledního školního měsíce června jsme jeli společně se 6. A na školu v přírodě.
Byli jsme ubytováni na zemanském statku v malé vísce nazývané Dol. Počasí nám sice moc nepřálo,
ale mohlo být i hůř. Dokonce v posledních dnech našeho pobytu se na nás usmálo i sluníčko.
A jak jsme si to užili? Navštívili jsme hájovnu, kde měli divoká prasata. Podnikali jsme
vycházky do okolí. Jeli jsme na výlet do Blatné a prohlédli si krásný vodní zámek Blatná, kde se
natáčela Šíleně smutná princezna. Byli jsme v muzeu strašidel a pohádkových postav, kde nás
nejvíce zaujala Poletucha, která plní tajná přání. Pozorovali jsme pasoucí se daňky, jenž jsme měli
skoro na dosah. Opékali jsme špekáčky, hráli různé hry, stavěli si domečky pro trpaslíky. Zařádili
jsme si na karnevalovém reji. Pokud bylo potřeba, pomáhaly nám holky ze šesté třídy.
I když se nám stýskalo a sem tam ukápla nějaká slzička, byli jsme spokojení a líbilo se nám.
Celý pobyt jsme zakončili rozdáním diplomů, cen a jak jinak než otevřenou náručí rodičů.
Mgr. Jaroslava Koubíková

Beránek a ovečky
Dne 10. května navštívila I. C Toulcův dvůr. Hlavním tématem naší návštěvy byl beránek
a ovečky. A co jsme se všechno dozvěděli? Co potřebují ovečky ke spokojenému životu a k čemu jsou
nám užitečné, jak vypadá ovčín a jak se připravuje krmení, jaké vlastnostmi má ovčí vlna a jakým
způsobem se zpracovává. Dokonce jsme vyháněli ovečky na pastvu. Celý program jsme zakončili
výrobou „kouzelné“ kuličky s překvapením, kterou jsme vyrobili z ovčí vlny technikou mokrého
filcování.
Mgr. Jaroslava Koubíková
20

2. ROČNÍK

Klauník Notík
Druháci v květnu navštívili hudební představení
Klauník Notík, které se konalo v divadle Lávka.
Klauník Notík a slečna Písnička se spolu
vydávají na dobrodružnou cestu do říše hudby. Spolu se
svými kamarády klavírem Klimpr Klamprem
a flétničkou Zdeničkou objevují tajemství tónů, rytmu
a hudebních žánrů.
Děti se smály a moc se jim představení líbilo. Po cestě
jsme obdivovali pamětihodnosti Prahy jako je Karlův
most, Pražský hrad a Rudolfinum.
Mgr. Irena Vojtová

ŠvP Krásná 26. 5. – 2. 6. 2012
Po loňském „krásném“ zážitku jsme vyrazili na školu v přírodě opět do Krásné. Obec Krásná se
nachází v oblasti Jizerských hor. Celý týden nás provázelo sluníčko a dobrá nálada všech dospělých
i dětí. Tak moc se nám líbilo v korálkové dílně v Pěnčíně, že jsme tam letos vyrazili znovu a vyrobili
maminkám náramky z korálků. Podrbali jsme za uchem na farmě kozy a viděli mláďátko, což byl pro
nás velký zážitek. Každý den jsme luštili rébusy od tajemného Jizera, který nás dovedl až k pokladu.
Nechyběly hudební budíčky a večerky, stavění domečků v lese, skákání na trampolíně, procházky,
koncert a diskotéky. Vyšlapali jsme na rozhlednu Černá Studnice a užili si pěkný výhled do kraje.
Každý si vyfoukl své sklíčko v domácí sklárně paní Jurinové. Přijeli jsme moc spokojení a plni zážitků.
Mgr. Irena Vojtová a 2. A
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Naše škola v přírodě
Na školu v přírodě jsme jeli na Strakonicko do Čestic. Tam jsme si uţívali naplno jarního
sluníčka a pěkného počasí.
Ještě večer po příjezdu jsme se rozdělili na kmeny a pojmenovali je Kameňáci, Indiáni a Šídla.
Po celou školu v přírodě jsme pak zápolili ve všelijakých disciplínách. Řešili jsme rébusy, kvízy,
hádanky, soutěţili jsme ve slalomu na kole, v hodu na cíl i do dálky, v běhu do svahu. No snad ve
všem, co se dalo provozovat v lese, na hřišti i v místnosti. Soutěţ kmenů byla po celou dobu
a vyvrcholila vyhlášením výsledků na konci. Boj byl čestný, pořadí bylo těsné a všechny odměny
opravdu zaslouţené.
Přírodu jsme si opravdu uţívali, co se do nás vešlo. Chodili jsme na úţasné procházky na louky
a do lesa, kde jsme hráli hry a také stavěli domečky pro skřítky. A aby nezůstalo jen u stavění, jeli
jsme za skřítky a vílami na výstavu Pohádková země výtvarnice a spisovatelky Vítězslavy Klimtové.,
která byla na hradě ve Strakonicích. Tam jsme také ještě byli na výstavě k blíţícím se Velikonocům.
Pěšky jsme se prošli do středověkého mlýna v Hoslovicích a také do ovčína ve Zbudově, kde jsme si
pochovali den stará jehňátka. Nenechali jsme si ani ujít příleţitost vyšplhat se na místní rozhlednu
a podívat se do kraje.
A jaký byl závěr školy v přírodě? Ţádné slzy, ale smích a veselí! No přece KARNEVAL!!
Mgr. Petra Mikulová a 2. B

Koncert v Botanické zahradě na Albertově
Flétnový soubor Aulos, který byl zaloţen prof. Václavem Ţilkou, vystoupil v neděli 3. června
v plenéru Botanické zahrady. Členkou souboru jsou také Irena Vojtová a paní zástupkyně Světlana
Vojtová, které byly velmi pyšné na hosty z II. A a II. B. Děti zahrály několik písniček - Zelené
rukávy, Vyletěl holoubek, Rozvíjej se poupátko a U našeho jezera.
Mgr. Irena Vojtová
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Nekuřátka
Na začátku dubna absolvovaly všechny děti ze třetích tříd dvouhodinovou besedu na téma
kouření s názvem NEKUŘÁTKA. Na začátku vyplnil každý žák anonymně krátký dotazník, který
se týkal toho, jestli někdo v rodině kouří a jestli děti samy už kouřit někdy zkoušely. Potom jim
mladík, který přednášku vedl, velmi zajímavou formou vysvětlil, jak vzniká závislost na nikotinu,
jaké škodlivé látky obsahuje cigaretový kouř a jak tyto látky ohrožují zdraví kuřáka, ale
i nekuřáka, který musí nechtěně kouř z cigarety vdechovat třeba v restauraci. Na závěr nakreslily
děti obrázek, na kterém bylo krásně vidět, jak kouření poškodilo jednotlivé vnitřní orgány kuřáka.
Věřím, že když si na tenhle obrázek vzpomenou, určitě si cigaretu nikdy nezapálí. Nejlepší je totiž
nikdy to ani nezkoušet!
Mgr. Pavla Homolová

Cyklistický výlet ve III. C
Přestože slavné Giro di ITALIA
skončilo až v neděli 27. května, III. C si
vyzkoušela týmovou časovku již o den
dříve.
Start se uskutečnil před školou a na
jezdce čekala náročná trasa přes Uhříněves,
Benice a Říčany na koupaliště Jureček, kde
čekalo na cyklisty krásné osvěžení
v podobě chladné vody a pak už jenom
dojezd do cíle přes Pacov, Nedvězí,
Kralovice a Dubeč. Počasí nám přálo a 35
ujetých kilometrů nám nepřišlo tak
dlouhých.
Pochvalu zaslouží i maminky
a tatínkové, kteří jeli s námi. Děkujeme jim
za technickou podporu (poskytnutí suchých
kalhot, pomoc do kopce a dobrou náladu).
Závodníci z III. C

Tvoříme…
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Zpíváme si operky
Protože si žáci čtvrtých ročníků rádi hrají
a zpívají, připravili si stejně jako loni operky
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, tentokrát
O Budulínkovi a O Červené Karkulce.
Představení s radostí a nadšením zahráli nejen
svým spolužákům na prvním stupni, ale také dětem
z MŠ Rolnička, Parmská a Milánská (Kostičky).
Zvláště si dali záležet na vystoupení pro rodiče
a přátele školy. Čeká je ještě několik vystoupení pro
baráčníky, důchodce a veřejnost Prahy 15.

Žáci 4. A a 4. B

Čtvrťáci oslavili Den dětí v cukrárně

Máme rádi divadlo
V úterý 15. května jsme navštívili
Divadlo v Dlouhé, kde jsme zhlédli pohádku
Pipi Dlouhá punčocha. Představení bylo
veselé a vtipné, moc jsme se při něm nasmáli.
Do děje jsme byli zapojeni i my - diváci. Před
odchodem domků jsme si mohli vybrat
z rozmanité nabídky dětských časopisů a na
rozloučenou jsme dostali ovocný nanuk,
který byl sladkou tečkou za celým
divadelním představením.
Cestou zpět jsme si obohatili kulturní
zážitek prohlídkou památek starobylé Prahy,
především
Staroměstského
náměstí.
Doufáme, že tento výlet nebyl poslední.

Žáci 4. A a 4. B
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Moje zážitky ze školy v přírodě
Všichni páťáci letos vyjeli na na školu v přírodě do Pece pod Sněžkou, Penzionu
Mileta.
Mezi moje nejhezčí zážitky určitě patří skákání na trampolínách, skákal jsem na
nich minimálně dva metry vysoko a sjezdy na bobové dráze.
Potom se mi líbila soutěž „Mileta má talent“. Soutěžící si připravili hodně legračních čísel,
např. parodii na Šmouly nebo Českou spořitelnu… Matěj Petrů a já jsme zatančili street
dance a vyhráli!!!
Bavila nás i celotýdenní hra. Rozdělili jsme se do tří skupin. Já jsem byl v týmu
Hippies, proti nám bojovali Vítězové a Mišelini. Za nejlepší považuji „šiškovou válku“. V lese
jsme si postavili bunkry, nashromáždili co nejvíce šišek a pak to začalo… Za patnáct minut
jsem měl devadesát sedm zásahů. Byla to hrozně velká legrace.
Na louce u penzionu jsme nejraději hráli rugby. Zaujalo nás i hledání pokladu.
Vystoupali jsme na místní kopec, na jehož úpatí byly poházené barevné papírky, kterých
jsme se měli zmocnit a donést nazpět na vrchol do sklenice. Ovšem tento zdánlivě
jednoduchý úkol nám dal docela zabrat, protože instruktoři Mišelin, Didi a Marcio nám
úspěšně urputně bránili. Za úkol jsme měli rovněž navrhnout a nakreslit týmovou vlajku,
což se nám, myslím, docela podařilo.
Celá škola v přírodě byla velmi vydařená a všem se nám tam moc líbilo.

Jakub Čecháček, 5. A
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ

Při hodině tělocviku si žáci lehají na záda
a napodobují jízdu na kole.
„Pavlíku, proč necvičíš s ostatními?“
„Zrovna jedu z kopce.“
Ve škole vysvětluje paní učitelka dětem, jaký
je rozdíl mezi nehodou a neštěstím. Pepíček
se přihlásí a řekne:
„Když ztratím žákovskou knížku, je to
nehoda, když ji najde tatínek, je to neštěstí.“
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Šesťáci na toulkách po Čechách
Dne 28. května se 6. B spolu se 7. A zúčastnily školního výletu do Liberce. Měli
jsme sraz v 7:45 před školou a odjížděli jsme v 8:00 od parkoviště za úřadem. Po dvou
hodinách cesty jsme dorazili do Liberce. Autobus nás dovezl až k centru
Babylon a my jsme se vydali směrem k IQ parku. Jde o první české interaktivní
zábavně-naučné centrum nejen pro děti. U vstupu nám paní průvodkyně rozdala
pracovní listy, které jsme během návštěvy vyplňovali. IQ park nás velmi zaujal,
protože zde bylo několik atrakcí, které jsme si mohli vyzkoušet. Velmi se nám
líbila možnost vyzkoušet si, jaké to je být rosničkou v Počasí. Zajímavá byla také
termokamera, která ukazovala teplotu těla. V IQ parku jsme strávili asi 3 hodiny
a potom nás autobus dopravil do liberecké ZOO. Mají zde spoustu krásných zvířat,
viděli jsme výcvik slona. Obdivovali jsme bílé tygry. Na konci prohlídky
zoologické zahrady jsme si u východu koupili zmrzlinu. Po dvouhodinové zpáteční
cestě nás autobus přivezl kolem 18. hodiny zpátky ke škole.

Nela Štěpánová, Verča Fišerová, Simča Morongová

Dne 29. května jsme navštívili opět společně se sedmáky druhý školní výlet do
Jindřichova Hradce a Pelhřimova. V Pelhřimově jsme šli na prohlídku muzea kuriozit
a rekordů. Nejvíce se nám líbil čokoládový hrad a zahrada. Zaujala nás nejmenší
pomlázka, největší tácek pod pivo, velký chrám ze železa a oblečení pro obra. Měli
jsme možnost napsat své jméno obří tužkou, kterou údajně psal i pan prezident. Mají
tu také obtisk největší ruky v České republice a také největší botu. Po tomto muzeu
jsme šli na výstavu Zlatých českých ručiček. Když výstava skončila, dorazili jsme do
restaurace na výborný oběd, k obědu jsme dostali polévku a kuřecí roládu
s bramborami. Po obědě nás autobus popovezl zase o kus dál – do Jindřichova
Hradce.
Tam jsme vystoupili u zámku Jindřichův Hradec a šli jsme se podívat do černé
kuchyně. Prošli jsme skoro celý zámek. Prohlídku jsme zakončili poslechem
violoncellisty. To byl konec našeho výletu ... a jelo se domů!!

Nela Štěpánová, Verča Fišerová, Simča Morongová
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ŠVP Blatná
Naše třída 6. A odjela společně s 1. C 4. června na školu v přírodě do jižních
Čech k Blatné u Strakonic. Počasí jsme měli celkem dobré, ale sluníčko nám vysvitlo až
předposlední den, čehož jsme ihned využili k letním radovánkám v bazénu .
Dopoledne jsme se učili a mezitím byly obodovány naše pokoje za úklid. Po poledním
klidu se nám věnovali animátoři Jirka s Bárou, kteří měli připravený pestrý program.
Cestovali jsme časem, jednou jsme se objevili v pravěku, pak jsme jako indiáni luštili
záhadné indiánské sedmero. Navštívili jsme zámek Blatná a zámecký park
i westernovou vesničku, kde se nám velmi líbilo, jelikož jsme si mohli vyzkoušet házení
oštěpem a lasem, vrh nožem, střílení z pušky a luku.
Po celou dobu jsme byli rozděleni do dvou týmů, které se jmenovaly Důchodci
a Bořci. V těchto týmech jsme různě soutěžili a myslím, že to všechny moc bavilo. Celou
hru nakonec vyhráli Bořci, i když jen o pár bodů. Jak už to tak bývá, hezké věci utíkají
velmi rychle, a tak už teď opět sedíme ve škole, píšeme písemky a o škole v přírodě se
nám může jenom zdát. Nicméně jsme si to tam báječně užili a máme spoustu krásných
vzpomínek!

Bára Zelená a Eliška Wenzlová
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Týden her a Den dětí
Ve středu 30. května jsme vyrazili do Toulcova dvora. Konal se zde dětský den,
kde jsme se zúčastnili různých sportovních aktivit a soutěží. Skvěle jsme se bavili
a řádně jsme si to užili. Dále jsme pokračovali na Háje, kde se také konal dětský den
s mnoha atrakcemi. Nejvíce nás zaujala hasičská pěna. Hned jsme se do ní nahrnuli
a začali jsme blbnout. Poté se kluci nechali postříkat z hasičské hadice. Takže jsme se
do školy jsme vraceli celí mokří, špinaví od hasičské pěny, ale hlavně spokojení a vysmátí.
Po očistě jsme začali chystat spaní ve škole, na které jsme se všichni moc těšili. Kluci
a holky spali odděleně. Když jsme měli všichni ustláno, přišel na řadu film Saw 5. Ve 22
hodin byla večerka, ale spát jsme ještě nešli. Povídali jsme si ještě dlouho do noci. Ráno
jsme se nasnídali a vyrazili jsme na teambuilding.

Žáci 7. A
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Sedmáci v Liberci a v jižních Čechách
Dne 28. 5. 2012 jsme se zúčastnili celodenního výletu do Liberce. Nejprve jsme
navštívili areál Babylon a zde jsem se šli podívat do IQ Parku. IQ park je zábavní park.
Má několik pater a každé patro má své vlastní téma. Vyzkoušeli jsme si různé optické
klamy, vědecké pokusy a byli jsme v zrcadlovém bludišti. Nejvíce se nám líbilo patro
s vodními mechanismy. Tvořili jsme různé bubliny a předpovídali počasí. Také jsme
dostali pracovní listy, které jsme museli ve skupinkách vyplnit.
Po IQ parku jsme se jeli podívat do liberecké ZOO. Všichni společně jsme se
podívali na různá zvířata. Měli jsme velké štěstí, protože jsme viděli, jak se cvičí sloni.
Díky tomu jsme zjistili, jak jsou sloni velmi chytří. Po společné procházce ZOO jsme
měli rozchod u lachtanů. Chloubou liberecké ZOO je chov bílých tygrů. Celý den jsme
měli pěkné počasí a moc jsme si to užili.
Druhý den ráno jsme se zúčastnili výletu do muzeí. První, které jsme navštívili,
bylo muzeum rekordu a kuriozit v Pelhřimově. Tam jsme měli krátkou přednášku a pak
jsme se vydali na prohlídku muzea. Byly zde vystaveny největší boty, odlitek velké ruky,
největší a nejmenší pomlázka a další rekordní věci. Poté jsme se vydali do druhého muzea
Zlaté ručičky. Zde jsme mohli zhlédnout věci, které se vyrábí ručně, například hudební
nástroj ze sirek, obraz z těstovin, obraz Mony Lisy a další zajímavé věci. Když jsme si
prohlédli muzeum, vydali jsme se do Jindřichova Hradce na prohlídku zámku. Kolem šesté
hodiny jsme přijeli k úřadu. Moc se nám to líbilo.

Žáci 7. A
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Škola v přírodě
V pondělí 28. května se naše třída spolu se
svými rodiči a kufry sešla u městského úřadu. Po
osmé hodině jsme vyrazili na školu v přírodě do
Zbraslavic. V autobuse jsme již byli celí natěšení, až
dorazíme do Sportovního areálu U Starého rybníka,
kde si budeme užívat sportu, zábavy a hezkého
počasí. Ubytovali nás v hlavní budově, ve druhém
patře. Naše pokoje byly po 5-ti a ž 7-mi lidech, takže
jsme se mohli bez problémů rozdělit podle našich
představ. V hlavní budově jsme si na recepci mohli
zapůjčit veškeré vybavení na sporty, které areál
nabízel. A nebylo jich málo. Hned u hlavní budovy
byl ping-pongový stůl, dále se rozléhala hřiště
a prostory na další aktivity. Kluci hráli fotbal, všichni
jsme využili dalších prostorů na frisbee, badminton,
basketbal a tenis. Nejvíce jsme ale využili hřiště na
beach volejbal. Při volejbalu jsme si užili mnoho
zábavy, dokonce jsme si i zahráli s jinou školou, která
zde také trávila ŠvP. (Jen tak mimochodem jsme je
porazili.) Také jsme se rádi procházeli po areálu
a chodili dolů k rybníku, který byl opravdu velkých
rozměrů, ale pro Soňu Morongovou, která si rybníku
užívala ze všech nejvíc, byl stále trochu malý.

Náš denní program byl vcelku prostý. V sedm
hodin budíček, v osm snídaně, poté učení, v poledne oběd
a po poledním klidu volno nebo odpolední program.
V šest hodin byla večeře a poté jsme měli volno až do
večerky, která byla v deset hodin. Součástí našeho
odpoledního programu byly i dva výlety, první výlet do
nedaleké vesnice a přilehlého lesa a ten druhý do Zruče
nad Sázavou. Tam jsme jeli autobusem. Prohlédli jsme si
zámek a město Zruč. Nazpátek jsme šli pěšky. Cesta byla
do kopce a protáhla se místo 16 km na 20 km. Bolely
nás nohy, a když jsme se blížili k penzionu, trochu
sprchlo. Nějací otužilci se poté šli vykoupat s paní
učitelkou Kučerovou do rybníka. Dále mezi odpolední
aktivity patřily různé sportovní turnaje, lanové centrum,
hra, kdy jsme chodili po dvojicích a správně odpovídali
na otázky. Také jsme měli dvě diskotéky. V pátek jsme se
naposledy učili. Sbalili si a celý den jsme nemohli jít
ven, protože pršelo. Díky tomu jsme hráli s paní učitelkou
Nekolovou společenské hry. Nakonec jsme dostali různé
diplomy a ceny za soutěže a úklid pokojů.
Celý týden až na pátek nám počasí přálo. Moc
jsme si to užili a vůbec se nám nechtělo domů.
Pavla Maxová a Dagmar Valová
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Návštěva Památníku Pečkárna, 17. 5. 2012
Očekáváte povídání o výrobě pečiva? Omyl. Osud památníku je
spojen s jedním z nejtragičtějších období našich dějin.
Do budovy bývalého bankovního domu židovské rodiny Petschků se
nastěhovala v době 2. světové války vyšetřovna gestapa. Dnes tato budova,
stojící na rohu ulice Politických vězňů, slouží ministerstvu obchodu
a památník byl vybudován v jejím suterénu.
Postřehy žáků 9. třídy:
Dozvěděli jsme se mnoho nových faktů, někdy děsivých, jindy
překvapujících, až nám z toho zamrazilo. Prohlédli jsme si fotografie
koncentračních táborů, padlých i popravených lidí, dokumenty o atentátu na
R. Heydricha, a dokonce jsme si prohlédli i věznici, kam gestapáci odváděli
lidi čekající na výslech. Ve vitríně jsou vystaveny různé mučicí nástroje. Na
závěr jsme přešli do místnosti přezdívané „biograf“. Tam museli zatčení
čekat bez hnutí i několik hodin na výslech a dívat se na prázdnou stěnu.
Odcházeli jsme s dobrým dojmem, nabiti novými vědomostmi
a nadšeni z představy, že my si klidně můžeme posedět v některém z fast
foodů na Václavském náměstí.
Mgr. Jana Kučerová a žáci 9. A

Naše poslední škola v přírodě
Od 28. 5. do 2. 6. 2012 jsme byli společně
s osmáky na škole v přírodě ve Zbraslavicích. Jeli
jsme do známého objektu. Byli jsme moc rádi, že
jsme mohli jet tam, kde už jsme to znali. Objekt je
suprově vybavený hřišti, mohli jsme hrát ping pong,
tenis, badmington, beach volejbal, koupat se
v rybníce.
Největším zážitkem byl výlet do Zruče nad
Sázavou, kam jsme jeli ve čtvrtek. Nejdřív jsme šli do
zámku. Je nově opravený, takže vypadal opravdu
krásně. Dozvěděli jsme se, že zámek vlastnili
Schebkové a že tudíž máme ve třídě možná nástupce
toho rodu. Prohlídka skončila, dali jsme si chvíli
rozchod a pak jsme se vydali na zpáteční cestu.
Tentokrát pěšky. Pro některé to byla příjemná
procházka, pro některé horor.
Šli jsme rovnou za nosem po červené, ale tu
jsme jako obvykle netrefili. Tím pádem jsme si zašli
kousek po silnicích. Už na začátku se objevovaly
rozdíly ve výkonnosti, často jsme zastavovali kvůli
odpadlíkům. Ke konci začalo pršet a opozdilci zmokli
jako zamlada. Konečně jsme dorazili na hotel –
přesně k večeři. Všichni byli rádi, že jsme tam
a běželi se vykoupat do rybníka.
V pátek nám Kuba udělal poslední diskotéku
jako takové „rozloučení“. To bylo moc hezké. Škola
v přírodě se povedla.
Žáci 9. A
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PROBÍHÁ INSTALACE LÉTA
███████████████░░░░░░░░░░░░░
Průběh instalace: 44%
... instalace neúspěšná .....
Chyba 404: roční období nenalezeno.
Roční období, které hledáte, mohlo být vymazáno,
přejmenováno, nebo je dočasně nedostupné.
Zkuste znovu za rok.

Blondýnka si kupuje nové
auto a ptá se prodavače:
„Prosím vás, je to rychlé
auto?“
„Samozřejmě, 240 km za
hodinu.“
„Nekecejte, hodina tolik
kilometrů nemá!“

Přijímací úkol pro policejní kandidáty: Do ocelové krabice s otvory různých tvarů (kruh,
čtverec, ovál, trojúhelník) je nutno zasunout tělesa odpovídajících tvarů. Výsledek: Přijati
všichni; dva pro nadprůměrnou inteligenci, deset pro neobyčejnou sílu.
2v1
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CO? KDY? KDE? JAK?

Carmen končí
Zpěvačka Lucie Bílá se po čtyřech letech
rozloučila s muzikálovou postavou Carmen. Derniéra
proběhla v Hudebním divadle Karlín, které slavné
představení uvedlo více než třistakrát. Hlavní hrdinka
přiznala, že postava Carmen byla role jejího srdce.
Lucie Bílá od loňského března vystupovala
v Carmen bez alternace. Carmen zhlédlo téměř tři sta
tisíc diváků. O úspěchu svědčí i platinová deska za deset
tisíc prodaných desek. Diváci však o toto představení
nepřijdou. Režisér František Antonín Brabec v lednu
natočil jeho filmovou adaptaci ve 3D. Vše přitom
zaznamenal živě, bez užití playbacku. A tak fanoušci
budou moci obdivovat i další představitele divadelní
verze, například Dashu, Václava Bártu nebo Jiřího
Korna.
Spolupráce Lucie Bílé a Hudebního divadla
Karlín muzikálem Carmen nekončí. Už v říjnu se tu
zpěvačka objeví jako princezna Amneris v české verzi
muzikálu Aida autorů Eltona Johna a Tima Rice.
Vojtěch Jedlička

La Putyka učí svému umění
Herci a akrobaté z pražského novocirkusového souboru La
Putyka v neděli učili děti z dětských domovů žonglovat, tancovat,
zpívat, skákat na trampolíně a dělat další akrobatické kousky. Na
projektu La Putyka - inspirace dětem, v rámci něhož se soubor setkává
s dětmi z dětských domovů, spolupracuje Rosťa Novák, princiál
cirkusu La Putyka, už několik let s úspěšným triatlonistou Tomášem
Slavatou. Po skončení tréninků herci Divadla Drak z Hradce Králové
vzali děti ve svém představení Černošská pohádka na výlet do daleké
Afriky. Obě akce se uskuteční v cirkusovém stanu v Letenských
sadech na Špejcharu. Cirk La Putyka uvede na Špejcharu do konce
července čtyři desítky svých představení, kromě toho i další
doprovodný program včetně koncertů.
Adéla Trejbalová, Kačka Mlezivová

Polná v plamenech
Polná v plamenech je festival ohnivých umění, který kromě
ohnivé show nabízí i řadu workshopů např. rytmicko/hudební, firedance
a základy žonglování s poi s úžasnou skupinou Pyroterra/ELEMENTS.
Večer je plný fireshow a ohňostrojů, koná se zde i mistrovství ČR
ve fire performance. Celý večer moderuje, baví a okouzluje Vítek
Procházka. Předchozí dva ročníky tohoto festivalu měly větší než velký
úspěch, proto nezapomeňte svým rodičům sdělit, že vaše prázdniny
začínají od 30. června do 1. července v historickém městě Polná
u Jihlavy. Všechny potřebné informace a popis cesty najdete na
www.polnavplamenech.cz.
Adéla Trejbalová, Katka Mlezivová
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Diablo 3
Po dlouhém čekání se konečně věrní fanoušci
dočkali Diabla trojky. Na začátku hry si jako obvykle
můžete vybrat z pěti postav, se kterými strávíte spousty
hodin v singleplayeru nebo multiplayeru. Diablo 3 se bude
odehrávat ve fantasy světě zvaném Sanctuary. Před 20 lety
do Země narazila kometa. Shodou okolností přesně na tom
místě, kde položil svoji mohutnou tlapu sám Diablo,
vzniklo Sanctuary. Přestože to tak může působit, nejedná
se o přetržení příběhové linie a trojka na předchůdce
navazuje. Můžete se opět těšit na náhodně vygenerované
prostředí, jež bylo vždycky jedním z nejpevnějších pilířů
neskutečné trvanlivosti hry.
Jakub Košnař

Devil May Cry
Značka Devil May Cry již přes deset let patří k
tomu nejlepšímu, co lze v akčním žánru najít. A podle
hratelné ukázky se na tom nebude nic měnit ani
s nejnovějším dílem.
Dobrá zpráva na začátek: hlavní hrdina Dante
je sice teenerger, ale žádný ustrašený mladíček to
není. Naopak, je to nefalšovaný floutek, který si
troufne na ulici provokovat i o 200 kilogramů těžšího
černocha. Zmínka o provokování není jen pokusem
o neotřelé přirovnání. To se totiž opravdu stane na
začátku jedné z misí. Dante chlapovi jako hora
„náhodou“ vyrazí z ruky plechovku. Paradoxně
nedostane do zubů od černocha, ale aktivují se
bezpečnostní systémy, které Danteho přenesou do
jakési jiné dimenze, odkud se musí prosekat nepřáteli
zase zpátky. V tu chvíli se rozbíhá dynamická akce
v líbivé grafice, plná bojových technik, střílení
a svým způsobem i létání vzduchem.
Bohouš Holada

Crysis 3
vyjde zhruba za rok a zavede nás zpět do New Yorku, jenž se ovšem změnil v prales. Hlavním
hrdinou bude opět Prorok, jenž se v roce 2047 vydává zjistit pravé důvody, proč organizace Cell
Corporation buduje takzvané karanténní nanokopule. To jsou mohutné stavby nad celými městy,
jejichž oficiálním posláním je ochrana občanů před mimozemskými Cephy. Ve skutečnosti jde ale
o nástroj korporace k ovládnutí světa. Jedna taková kopule obepíná také New York, kam míří
i Prorok. A nebude to vůbec lehké.
Oproti druhému dílu přibude pár zbraní, hlavní novinka bude kompozitní luk a Prorok
dostane nový nanooblek. Hlavně bude kladen masivní důraz na technické, zejména tedy grafické
zpracování. Podle tvůrců má Crysis 3 posunout hranice herní grafiky.
Petr Mleziva
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Once – nejúspěšnější muzikál
V New Yorku se 11. června rozdělovaly
prestižní divadelní ceny Tony. Večeru
kraloval muzikál Once, kterému se podařilo
proměnit celkem osm z jedenácti nominací.
Kromě ceny za nejlepší muzikál byl oceněn i
v několika technických kategoriích, například
za scénu, ozvučení či osvětlení. Obdržel také
cenu za libreto pro irského dramatika Endyho
Walshe či režiséra Johna Tiffanyho. Ocenění Tony převzal i představitel hlavní mužské
role v muzikálu Steve Kazee.
Muzikál Once vypráví o vztahu irského muzikanta a české imigrantky. Je
adaptací stejnojmenného filmu, v němž se hlavních rolí ujali Glen Hansard a Markéta
Irglová. Bohužel už předem bylo jasné, že naději na ocenění za svou hudbu Hansard
s Irglovou nemají, protože většina skladeb použitých v muzikálu již předtím zazněla ve
filmu a nesplnila tak nominační kritéria.

Mgr. Simona Procházková

Královna Alžběta II. slaví
Začátkem června proběhly v Londýně
velkolepé oslavy 60. výročí vlády královny
Alžběty II., které trvaly po čtyři dny a měly
opravdu bohatý program.
Oslavy
diamantového
jubilea
Alžběta
zahájila v sobotu 2. června návštěvou
dostihů v Epsomu. Hlavní část oslav byla
naplánována na neděli a na pondělí. V neděli
královna na zvlášť upravené lodi vyrazila na
Temži v rámci gigantické flotily tisíce
plavidel. V pondělí následoval koncert před
Buckinghamským palácem, na kterém zahráli
světové hvězdy jako Paul McCartney, Elton
John, Kylie Minogue, Jessie J, Tom Jones
nebo Stevie Wonder.
V úterý se královna zúčastnila bohoslužby
v londýnské katedrále sv. Pavla. Oslavy
vyvrcholily, když Alžběta II. pozdravila davy
z balkonu Buckinghamského paláce. Britové
si díky slavnostem užili o dva dny delšího
víkendu.
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Poznáváme krásy Prahy
Šesťáci se vydali za krásami našeho hlavního města. Před Martinickým palácem na
Hradčanském náměstí nás očekávala služebná Márinka a provedla nás historickým centrem
Prahy. Děti byly rozděleny do skupin a soutěžily o stříbrné dukáty ve znalostech z historie i
soudobých dějin.
Poznali jsme například bydliště pana prezidenta, prošli malebnou uličkou Nový svět,
prohlédli si nejmenší malostranský dům nebo jedinou roubenku v Praze. Navštívili jsme Loretu a
celé putování skončilo u Strahovského kláštera. Nejlepší skupina byla oceněna sladkostmi a
každý soutěžící si odnesl malou odměnu. Sluneční paprsky, které nás po celou dobu provázely,
navodily tu správnou letní atmosféru blížících se prázdnin.

Mgr. Petra Nedvědová a Mgr. Simona Procházková
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DEVÍTKA SE LOUČÍ

Srdečně Vás zveme na naše

poslední zvonění,

které se bude konat dne 28. 6. 2012 v 10 hodin
v atriu školy ZŠ Křimická (jak jinak ).
Budeme moc rádi, když se s námi přijdete rozloučit.
Tímto bychom chtěli krátce poděkovat škole a všem
učitelům, kteří s námi strávili dobu, po kterou jsme se zde
vzdělávali. Jsme jim opravdu moc vděční, ať už se to týká
učení nebo veselých historek, které nezapomeneme. Všem
žákům přejeme úspěšné studování a doufáme, že i my
budeme úspěšní na našich nových středních školách. 

Vaše Devítka

