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Je tu jaro…

OBSAH
Milí žáci a učitelé,
vítáme vás již u třetího čísla školního časopisu Křimda, tentokrát u jarního vydání. Máme za
sebou první pololetí a čeká nás chvíle odpočinku, než nastane konec školního roku. Také ale
začíná jaro, které je spojované s hezčím počasím, novým životem a probouzející se přírodou.
Mimoto ale i s Velikonocemi. A o nich si můžete přečíst v naší rubrice „Zaměřeno na…”.
Doufáme, že jste si užili velikonoční prázdniny se svou rodinou nebo přáteli a že se vám bude
toto číslo líbit.
Vaše redakce
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INTERVIEW

Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Jana Ludwig
1. Jak dlouho učíte na této škole?
Na Křimickou jsem nastoupila ve školním
roce 2014/2015, pracuji zde tedy čtvrtým
rokem.
2. Líbí se Vám na naší škole?
Ano, líbí. Jsou sice chvíle, kdy je zataženo
a deštivo, ale takové naštěstí vystřídají
polojasné a slunečné dny, které mně
dodávají energii .
3. Když jste dostala nabídku na pozici
zástupkyně 2. stupně, měla jste hned
jasno v rozhodnutí, nebo jste váhala?
Myslím, že by bylo zvláštní, kdybych byla
rozhodnutá hned. Při jakýchkoli zásadních
rozhodnutích musí člověk zvážit všechna
„pro“ a „proti“ a tak jsem i postupovala.
Důležitým momentem přijetí této nabídky
byla i obrovská podpora kolegyň, „ať do
toho jdu“. A za to jsem jim moc vděčná.
4. Stýská se Vám po vyučování tělesné
výchovy?
Určitě. Výuka tělesné výchovy mě vždy
bavila. I teď je možné mě občas v tělocvičně
zahlédnout a doufám, že se s výukou
„těláku“ v nějaké podobě ještě neloučím.
5. Když jste ve svém minulém rozhovoru
dostala otázku, co byste na této škole ráda
změnila, odpověděla jste, ať se Vás
zeptáme za pár let. Znáte už odpověď?
Myslím, že odpověď už znám a jsem moc
ráda, že u změn, ke kterým u nás v poslední
době postupně dochází, jsem také přítomná.
Mým největším přáním je co nejvíce
podpořit 2. stupeň naší školy tak, aby zde
byli spokojení jak žáci, tak i učitelé.
6. Jak myslíte, že by šla zlepšit kázeň
žáků?
Těžká otázka a ještě těžší odpověď.
Především ve spolupráci s rodiči probudit
v žácích pocit zodpovědnosti za své jednání
a činy. A to se hodí nejen ve škole, ale
i v životě!
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7. Chtějí vaše děti jednou také učit jako
jejich maminka?
Zatím jsou obě děti ve věku, kdy jsou
jejich rodiče pro ně vzorem, hry na učitele
a žáky tedy u nás probíhají poměrně
často.
8. Při jaké činnosti si nejlépe
odpočinete?
Tak to je jednoznačně při sportu. Někdy
je sice velmi náročné si pro sebe najít
chvilku, ale dokud se to daří, můžete mě
vidět s míčem v ruce, při běhání, plavání,
na kole nebo v zimě na běžkách či
sjezdovkách.
9. Máte nějaké místo, kam se ráda
vracíte?
V Praze jsou to Vinohrady, kde jsem
vyrůstala. Ale pokud mám nabídku odjet
kamkoli do krásné horské přírody,
neváhám v žádném ročním období.
10. Jaká je vaše oblíbená kniha a co se
vám na ní líbí?
V poslední době kniha, která mě opravdu
zaujala, nese název „Den, kdy jsem se
naučil žít“ od spisovatele Laurenta
Gounelle. Příběh hlavního hrdiny vede
především k zamyšlení nad sebou samým,
na což nám, přiznejme si, málokdy zbývá
čas. A měli bychom si ho udělat ... 
Lucie Pondělíčková, Adéla Svobodová

NOVINKY OD NÁS

Kouření není moderní
Tak jako každý rok i letos proběhl na naší škole preventivní program „Nekuřátka“ (pro první
stupeň) a „Típni to“ (pro druhý stupeň). Už z názvu je jasné, čeho se tato prevence týká. Program je
připraven pod záštitou České koalice proti tabáku studenty lékařské fakulty. Finančně nás podporuje Úřad
městské části Praha 15, který je zastoupen MUDr. Lenkou Venzarovou (protidrogovou koordinátorkou
primární prevence). Děti se dozvědí o škodlivosti kouření pro lidský organismus, vytvářejí si zdravý postoj
ke kouření. Naučí se zhodnotit rizika, která jsou s ním spojena. Víte například, že vodní dýmka je
škodlivější než kouření cigaret? Nevěříte? Ale je to tak. Víte, co je „pasivní kouření?“ Nevíte? Naše děti
ano. A nezapomeňte: „Normální je nekouřit!“
Mgr. Květa Nekolová

Hudební dílny
Víte, jak vypadá famfrnoch? A zkoušeli jste na
něj někdy hrát? Naši žáci tuto možnost dostali díky
návštěvě pana Virglera a jeho programu Studia
Rolnička. Tentokrát byla hudební pohádka zaměřena
na masopust a přiblížila nám některé staročeské zvyky
z tohoto období.
Mgr. Jaroslava Hýková
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Výměnný pobyt ZŠ Křimická – Gymnasium Burgkunstadt
V neděli 4. března 2018 k nám opět po roce zavítali studenti z německého gymnázia
v Burgkunstadtu. Letos celkem 21 žáků 6. a 7. ročníků již netrpělivě vyčkávalo na příjezd autobusu
z Německa. Po přivítání se českoněmecké páry kamarádů rozprchly do českých rodin a těšily se na svůj
první odpolední program v rodinách.
V pondělí 5. března jsme přijali pozvání na radnici městské části Praha 15, kde nás velmi mile
přivítal pan starosta Milan Wenzl a paní místostarostka Bc. Jitka Kolářová. Následovala „pozdní
snídaně“ ve školní jídelně, kde všechny děti pozdravilo vedení naší školy a popřálo všem příjemný pobyt
a mnoho krásných zážitků. Po snídani jsme vyrazili s německými dětmi do druhostupňových tříd, kde si
pro ně žáci 8. A pod vedením svých učitelek připravili chemicko-fyzikální pokusy a matematické úlohy
„trochu jinak“. Již tradiční je i kurz češtiny pro naše německé kamarády, který absolvovaly na závěr
dopolední části ve škole.
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V úterý a ve středu v dopoledních hodinách se německá skupina studentů spolu s vyučujícími
zúčastnila procházky starou Prahou. V úterý německé děti navštívily Pražský hrad a ve středu měly
možnost prohlédnout si Staré Město a Malou Stranu.
Ve čtvrtek 8. března jsme všichni společně vyjeli na celodenní výlet, tentokrát do Plzně.
Dopoledne jsme strávili v Techmanii a čas tam plynul opravdu rychle. Po obědě české i německé děti
zavítaly do pivovarského muzea a také tam se dozvěděly mnoho zajímavostí.
V pátek 9. března byla celá naše česko-německá skupina pozvána na anglické divadelní
představení, které pod vedením paní učitelky Rusňákové a Tomší vždy sklízí úspěchy. Nejinak tomu bylo
i letos. Po návratu z dopolední návštěvy centra Prahy a společném obědě ve školní jídelně jsme se
odebrali na parkoviště k autobusu a nastal čas loučení. Ještěže za pár týdnů se česko-německé dvojice
uvidí opět, tentokrát v Burgkunstadtu. Už se všichni těšíme!
Mgr. Jana Ludwig
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Matematické soutěže na ZŠ Křimická - Klokan

I letos se žáci naší školy přidali 16. března 2018 k milionům soutěžících z více než
šedesáti zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek
(4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ)
a Student (3. - 4. ročník SŠ).
Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti
absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.
U nás se tedy soutěžilo v kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet.
Nejlepší matematické hlavičky v kategorii Cvrček mají: Zdeňka Pangrácová z 3. A
(81 bodů), Denis Lukavský z 3. A (79 bodů) a Markéta Hurychová z 3. C (76 bodů).
Nejlepšími Klokánky se stali Jana Koďousková z 5. C (108 bodů), Tomáš Federer z 5. C
(105 bodů) a Kali Humlová z 5. C (98 bodů).
V kategorii Benjamin nejlépe uspěli: Antonín Votava ze 7. A (92 bodů), Tereza
Hofmanová ze 7. A (80 bodů) a Anežka Raková z 6. B (67 bodů).
V kategorii Kadet se k nejlepším výsledkům propočítali Antonín Krotil z 9. B (67 bodů),
Patrik Štoural z 8. A (65 bodů) a Marina Van Veen z 8. A (65 bodů).
Děkujeme všem účastníkům a gratulujeme ke krásným bodovým ziskům.
Mgr. Jaroslava Sýkorová

Konverzační soutěž v anglickém
jazyce
23. února proběhlo obvodní kolo konverzační
soutěže v anglickém jazyce, do něhož postoupili
úspěšní vítězové školního kola.
V kategorii IA nás reprezentoval Petr Boček,
který v náročné konkurenci třinácti škol obsadil
krásné 2. místo. Gratulujeme!!! V kategorii IIA nás
reprezentoval Marek Langr, který se obsadil
14. místo.
Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší
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Come and Show!
27. a 28. března se uskutečnil další ročník celokrajské soutěže Come and Show,
který byl pro nás mimořádně úspěšný. Podařilo se nám ve všech kategoriích, kterých jsme
se zúčastnili, získat nejvyšší ohodnocení – TOP .
V kategorii Starters nás se scénkou The Wolf and the Kids reprezentovali:
Hajnerová Rozálka, Frýdková Anička, Janíková Monika, Streblova Viktorka, Karschová
Karolínka, Fenďová Eliška, Machula Jakub, Tykalová Beátka, Eck Ondřej, Johanovská
Eliška a Bubeníčková Erička.
V kategorii Beginners vystoupili se scénkou Colin the Poet: Kleindienstová Kája,
Gřešáková Elen, Ballková Ema, Ludwig Kája, Majorská Emma a Maleček Jan.
V kategorii Intermediate se scénkou The Space Restaurant uspěli: Bubeníčková
Terezka, Jindřich Matyáš, Jindřichová Nikolka, Křížová Anetka, Kůželová Kristýnka,
Kolouchová Zuzka, Pospěchová Emilka, Havlíčková Zuzka, Šetinová Anička, Kotík Jirka a
Streblova Anička.
A v nejstarší kategorii Advanced se scénkou Good Girl zabodovali: Sobková Julča,
Michková Bára, Blažková Anetka, Kubátová Natálka, Rabochová Lucka, Michek Adam,
Soukup Vojta a Rusňáková Zuzka.
Všem hercům gratulujeme a přejeme hodně elánu do další práce!
Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší
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Charita na na naší škole
Znovu jsou tady naše „Srdíčkové dny“. Pro sdružení
Život dětem opět prodáváme magnetky se zvířátky, pravítka,
propisovačky a žetony do nákupních vozíků. Vše pořídíte od
25 do 40 Kč. Akce potrvá zhruba do konce dubna a výtěžek
bude použit na pořízení rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální
výživu, rehabilitační pobyty atd.
Mgr. Květa Nekolová

Charita pro azylový dům Rybka Husinec
Po celý rok pokračuje neúnavná pomoc dětí
a dospělých z naší školy pro azylový dům Rybka Husinec.
Právě 11. dubna si do azylového domu odvezou
vše, co jsme pro ně nashromáždili. A není toho málo. Naše
„skladovací místnost“ už doslova „praská ve švech“.
K další sbírce pro azylový dům budete vyzváni. Už tedy
nenoste po 11. dubnu žádné další věci.
Za pomoc pro děti i dospělé z azylového domu
patří poděkování našim dětem, rodičům, zaměstnancům
a vedení školy, které nám umožňuje tuto činnost
v prostorách školy provozovat.
Mgr. Květa Nekolová

Susha u nás ve škole...
Dne 15. března k nám
do školní družiny přijel Susha,
se svými bubínky. Společně
jsme se ve dvou skupinách
vnesli do světa poznávání
zvuků, hudby a rytmického
bubnování.
A kdo to je Susha?
Pedagog kolínské ZUŠ Jaroslav
Suchánek a hlavně bezva
kamarád. Slíbil, že za námi
opět přijede.
Monika Sálíková
9

NOVINKY OD NÁS

Den otevřených dveří
V úterý 20. března se od 8 do 17 hodin konal Den otevřených dveří. Rodiče, budoucí prvňáčci,
i žáci, kteří plánují přestup na naši školu do 6. ročníku, si mohli prohlédnout všechny prostory školy.
Nahlédli nejen do tříd, ale také například do školní družiny, jídelny, keramické dílny, počítačové
učebny. Zajímali se, jak vypadají tělocvičny, hřiště, jaké kroužky škola nabízí. Paní učitelky, které
rodiče a děti prováděly, se snažily odpovědět na všechny jejich otázky.
První a druhou vyučovací hodinu se mohli návštěvníci podívat, jak probíhá výuka. Potěšilo nás,
že otevřené vyučování využili i rodiče našich žáků.
PaedDr. Světlana Vojtová

Žákovský parlament
Bábovky, perníky, pizza, muffinky, toasty, domácí čokopiškoty... To vše mohli žáci i učitelé
I. i II. stupně ochutnat v úterý 27. března o svačinových přestávkách. Náš žákovský parlament totiž ve
volném čase napekl a následně uspořádal charitativní prodej dobrot v „bufíku u Jerryho“. Celkem se
vybralo 1 968 Kč. Těmito penězi přispějeme na školní pomůcky pro děti v rozvojových zemích a na
jídlo pro jejich rodiny v rámci dobročinného projektu Skutečný dárek od organizace Člověk v tísni. Dále
z nich podpoříme organizaci Život dětem ve spolupráci s paní učitelkou Nekolovou a také Útulek pro
opuštěná zvířata v Dolních Měcholupech.
Děkujeme všem, kteří zakoupením svačinky přispěli na dobrou věc!
Mgr. Adéla Koryntová
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Zápis do prvních tříd
Ve středu 4. dubna a ve čtvrtek 5. dubna ovládla naši školu slavnostní atmosféra. V době
od 14 do 18 hodin zde probíhal zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019.
Budoucí prvňáčky a jejich rodiče vítaly nejrůznější pohádkové postavy, které si již tradičně
připravili žáci pátých tříd. A musím říct, že se svého úkolu zhostili velice zodpovědně.
Učebny 1. A a 1. B, kde zápis probíhal, byly krásně vyzdobené, paní učitelky usměvavé
a laskavé. Tak, jak to má být. Všichni jsme se snažili, aby děti na den zápisu velmi rády
vzpomínaly a aby tento den patřil k těm výjimečným a nezapomenutelným.
V řádném termínu bylo zapsáno celkem 82 dětí.
PaedDr. Světlana Vojtová
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Velikonoční dílny
V úterý 20. března se ve spolupráci s rodiči uskutečnily na 1. stupni velikonoční dílny
dětí a rodičů, jejichž cílem bylo společné tvoření a výstupem výrobky na velikonoční tržnici.
S radostí také pomáhali babičky a dědečkové. Vládla velice přátelská atmosféra a všichni si
společně prožitý čas náramně užili.
PaedDr. Světlana Vojtová

Výtvarné dílny ve školní družině
V oddělení paní vychovatelky Boudné, Sálíkové a Novákové probíhaly 3. dubna výtvarné
dílny. Děti si pod vedením zkušené výtvarnice Anny Junové malovaly nádherné tašky. Ty se jim
budou určitě hodit jako dárky pro maminky k jejich květnovému svátku.
Jitka Boudná
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Velikonoční čas na Křimické
Každoročně pořádá družina jarní vystoupení svých žáků, kteří všem předvedou, co se
v družině naučili.
Vystoupení žáků je neodmyslitelně spojeno s tržnicí. I žáci 2. stupně naší školy se této akce
účastní. Velice krásně zdobené věnce – vajíčko každý rok s dětmi vyrábí paní učitelka Šimková.
Paní učitelka Melita Podhola s žáky 7. ročníku při pracovních činnostech napekla překrásně
zdobené velikonoční perníčky.
Při výtvarné výchově s paní učitelkou Nekolovou zase žáci připravili z ručně malovaných
kraslic věnce, velikonoční přání z kreslených vajíček, novinkou byl „Velikonoční receptář“, kde
byly uvedeny tradice, zvyky, obyčeje a nejznámější recepty Velikonoc.
Velké poděkování patří všem, kteří tržnici obětavě připravili.
Mgr. Květa Nekolová

13

NOVINKY OD NÁS

Velikonoční besídka
Po tržnici již tradičně následovala velikonoční besídka, kterou pro naše rodiče připravily paní
vychovatelky školní družiny. Kromě vystoupení dětí z jednotlivých oddělení prezentoval svoji činnost
také flétnový kroužek, který společně s rodiči besídku zahájil, dramatický kroužek anglického jazyka
a pěvecký kroužek, který besídku uzavřel. Paní vychovatelky si pro nás připravily společně s dětmi
velmi pestrý program, ve kterém se střídala pásma písní, tanců, recitace a nechyběla ani dramatizace
pohádky. Dětem se vystoupení velice podařilo a přineslo všem divákům radost a potěšení.
PaedDr. Světlana Vojtová
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Autorské čtení
Ve středu 11. dubna naši školu navštívila spisovatelka paní Yvona Bednarová, která
nám představila jednu ze svých knih, Samuel a Hortenzinka - Příhody a dobrodružství
skřítků a zvířátek.
Nejprve se děti seznámily s fotografiemi a obrázky hlavních hrdinů. Paní spisovatelka
nám vyprávěla o své motivaci k napsání knížky i o vlastním setkání s některými zvířecími
představiteli příběhů.
V další části jsme si poslechli několik ukázek z knížky a děti měly možnost se zeptat
na vše, co je zajímá.
Na závěr proběhla autogramiáda s možností zakoupit si knížku i s věnováním autorky.
Irena Soukupová
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NOVINKY OD NÁS

Basketbalový turnaj dívek
Stejně jako minulý rok, tak i letos dokázaly naše žákyně vyhrát obvodní kolo basketbalového
turnaje v Praze 15 a tím si zajistily postup do dalšího kola. Věděli jsme, že nás nečeká nic
jednoduchého, už jenom poskládat tým byl pro nás oříšek. Nicméně čím více bylo překážek, tím větší
bylo i odhodlání jim čelit a odehrát turnaj se vztyčenou hlavou. Už první zápas nám ukázal, že to
nebudeme mít jednoduché. Malé množství hráček znamenalo, že některé holky nemohly za celý zápas
ani jednou vystřídat a síly docházely. Aby toho nebylo málo, přišlo ve druhém zápase zranění Zuzky
Burianové a jelikož se jednalo o koleno, turnaj pro Zuzku skončil a musela jet pro jistotu na vyšetření
do Krče.
V posledním zápase už holky pak takříkajíc tahaly nohy z medu, ale dál bojovaly a za
předvedený výkon se nemusí vůbec stydět. Naopak za jejich snahu, píli a odhodlání jim patří velké
poděkování a obdiv. Školu reprezentovaly: Adéla Tempelová, Kristýna Štěpánská, Eliška Štědrá, Sára
Nygrýnová, Zuzana Burianová, Lucie Hájková, Adéla Jarešová a Sabina Šupová.
David Fišer
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NOVINKY OD NÁS

Turnaj v miniházené
Poslední z turnajů miniházené v rámci Uhříněveské ligy hostila naše škola. A jelikož
jsme byli domácí, chtěli jsme předvést co nejhezčí házenou a hlavně bavit diváky, kteří se na
nás přišli podívat a vytvořili skvělou atmosféru. A to se nám věru povedlo. Například zápas
staršího týmu Křimické proti Hostivaři skončil jen těsnou výhrou hostů 18:17. Inu, zápas jako
řemen.
A co jejich mladší spolužáci? Ti předvedli opravdovou parádu, když za mohutné podpory
domácích fans, dokázali porazit oba své soupeře a stali se tak letošními vítězi Uhříněveské ligy
v kategorii 2. - 3. tříd. Blahopřejeme!!!
David Fišer
ZŠ
Křimická
1.

Turnaj ve vybíjené
Ve středu 14. března 2018 se děvčata pátých a čtvrtých tříd těšila na každoroční turnaj ve
vybíjené. Tak jako všichni sportovci se hráčky na utkání náležitě připravovaly a správná příprava
přinesla své ovoce. Děvčata se umístila v Lize Prahy 15 na krásném bronzovém místě.
Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Zadražilová
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TALENT
Anička Vápeníková z 8. B navštěvuje Fantasy dance studio. Na soutěžích Czech dance
masters, Czech dance olympic a Taneční skupina roku dosahuje výborných výsledků.
Jak ses k tanci dostala?
Zkoušela jsem mnoho různých kroužků, ale u žádného z nich jsem nedokázala pořádně vybít energii,
které mám opravdu dost. A tak mě maminka přihlásila na tanečky.
Od kolika let tancuješ?
Tanci se věnuju už od tří let.
Vždycky to bylo ve Fantasy dance studiu?
Začala jsem tancovat v Indance, ale postupem času jsem zjistila, že bych chtěla zkusit jiný styl tance.
Díky mému bráchovi, který taky chodí do FDS, jsem pár tréninků zkusila tam a zjistila jsem, že mě
to moc baví. Tak jsem tam už zůstala.
A jakému druhu tance se tedy věnuješ?
Je to street dance. Ten zahrnuje různé taneční styly, například hip hop, house dance nebo poppin.
Jak často trénuješ?
Tréninky mám dvakrát týdně.
Co byl zatím tvůj největší úspěch?
Mým největším úspěchem byl postup na mistrovství České republiky, kde jsme skončili na čtvrtém
místě.

V jakých městech jsi soutěžila?
V Brně a v Praze a v květnu pojedeme do Chrudimi.
Má tvoje studio nějaké akce i mimo soutěže?
Ano, má například vánoční vystoupení, dále závěrečné představení v divadle Broadway
a o prázdninách máme letní soustředění. Na konci roku se pak konají rozřazovací zkoušky.
Jaké medaile vyhrál tvůj tým?
Vyhráli jsme dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.
Jaký styl tance tě nejvíc baví?
New school Hip hop.
Chceš se tanci věnovat i do budoucna?
Ano, chtěla bych se dostat do selection, což je ten nejlepší tým.
Věnuješ se ještě něčemu jinému kromě tancování?
Nemám žádné jiné koníčky, protože se chci tanci věnovat naplno.
Co tě jako první napadne, když se řekne slovo „TANEC“?
Soutěže..., protože se na ně celý rok připravujeme. Miluju tu atmosféru, medaile, tancování a lidi na
soutěžích.
Adéla Čechová, Adéla Kohoutová
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1. ROČNÍK

Prvňáčci v knihovně
Během února navštívili žáci prvních tříd pobočku
Městské knihovny v Hostivaři. Zúčastnili se zde besedy
s názvem „Jak to chodí v knihovně“.
Děti se dozvěděly základní informace o knihovně
a knihách, které se v knihovně nacházejí, jak zde mohou
trávit svůj volný čas a jak se do knihovny zapsat. Byl to
příjemný a poučný výlet.
Mgr. Ilona Karafiátová

Návštěva budoucích prvňáčků
Jako každý rok, tak i letos, navštívili 1. třídy budoucí prvňáčci z MŠ Boloňská. Děti se usadily do
volných lavic mezi žáky. Z počátku panovala mírná nervozita a nejistota, ale během chvíle se začali všichni
aktivně zapojovat do výuky: vyprávěli, zpívali, počítali, malovali a plnili různé úkoly. Když si s úkoly
nevěděli rady, ochotně jim pomáhali naši zkušenější prvňáčci. Předškoláci mezi nimi poznali bývalé
kamarády ze školky. Vyučovací hodina všem rychle uběhla. Nastalo velké loučení mezi dětmi a všichni se
spokojeně rozešli.
Mgr. Jana Tůmová, Pavla Kostorková

Návštěva jarní zoo
Další akcí prvňáčků byla jarní návštěva zoo. Děti si
s nadšením prohlížely zvířátka a kromě krásných zážitků
a spousty informací si z výletu snad také odnesly hlavní
poselství: význam ochrany přírody a pravidel správného
chování nejen v přírodě. Své dojmy následně žáci výtvarně
ztvárnili a ještě dlouho budou mít na co vzpomínat.
Mgr. Jaroslava Hýková
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2. ROČNÍK

Jak pomáháme

Na vánoční tržnici jsme prodávali dárečky,
za které jsme utržili peníze. Částka nás mile
překvapila, a proto jsme se rozhodli, že se o ni
podělíme. Návrhů nebylo mnoho, poměrně
rychle jsme se rozhodli, že pomůžeme pejskům.
Dostali jsme kontakt na Dočasky De De spolek,
který se stará o opuštěné, odložené a nechtěné
psy. Přes Klub rodičů poslala naše třída částku
500 Kč a byli jsme moc rádi, že jsme mohli
pomoci těm, kteří to potřebují. Dostalo se nám
milého poděkování i od pracovníků útulku, což
nás všechny potěšilo.
Mgr. Jana Vránková

Výlet 2. A a 2. C do zoo
Ve čtvrtek 8. března jsme se vydali na výlet do pražské zoo. Už samotná cesta MHD - zvláště
metrem - byla pro některé z nás velkým zážitkem. V zoo nám průvodkyně sdělily spoustu zajímavých
informací o zvířatech, která jsme si prohlédli. Třeba víme, proč jsou plameňáci tak krásně zbarvení
nebo jak vysoko vyskočí krokodýl. Moc se nám líbila i malá tygřata, která se narodila na podzim
v ZOO. Výlet se nám moc líbil i díky krásnému jarnímu počasí.
Mgr. Jana Vránková
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3. ROČNÍK

3. C v Toulcově dvoře
V úterý 6. února 2018 jsme se opět vypravili do Toulcova dvora, tentokrát na program
Cesta ke chlebu. Poznali jsme, jak složitá je cesta k upečení chleba. Seznámili jsme se se
základními obilovinami, vyzkoušeli si zpracování obilí (mlácení cepy i mletí vlastní mouky)
a zadělali na těsto. Nakonec jsme si každý upekli malý bochánek chleba.
Mgr. Hana Ježková

Pravěk v komiksu
Že i učení se o pravěku může být zábava? To by Vám jistě potvrdili
žáci z 3. B. Během hodin prvouky si představili, jak by se jim asi žilo
v období pravěku, co by nosili za oblečení, jaké by hráli hry, zda by vůbec
chodili do školy, a pokud ano, co by jim maminka dala s sebou ke svačině?
Vznikaly tak tematické komiksy, kde každý vymyslel svůj vlastní „pravěký
příběh“. Co myslíte, povedly se jim?
Ilona Kotíková
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4. ROČNÍK

4. C bruslí v Říčanech
V neděli 25. února nás ani velký mráz neodradil od výpravy do Říčan na zimní stadion za
společným bruslením. Cesta vlakem z Horních Měcholup nám uběhla velmi rychle.
Nesešlo se nás sice příliš mnoho, ale to vůbec nevadilo. Bruslení jsme si i tak užili a za sportovní
výkon jsme se odměnili obrovským párkem v rohlíku. Ze stadionu jsme pospíchali domů,
abychom stihli závěrečný ceremoniál ZOH 2018.
Mgr. Lenka Zadražilová

Jak to chodí v Černém divadle?
Co je to divadlo asi všichni víte, ale víte také, co je to „Černé divadlo“? Děti ze 4. B a 4. C
to v úterý 20. března 2018 poznaly. Navštívily totiž divadlo Metro na Národní třídě a zhlédly
představení „Na výletě v isvětě“.
Hra barev, světel a stínů nás překvapila a vzbuzovala všemožné představy. Sedmdesát
minut světelných kouzel uplynulo jako voda. Byli jsme překvapeni, jak ten čas rychle utekl.
A proč už víme, co je to Černé divadlo? Protože jsme po představení nahlédli do zákulisí,
abychom zjistili, jak ta světelná kouzla fungují. Ale neprozradíme Vám to.
Raději se vypravte do Černého divadla sami a zažijte ta kouzla na vlastní oči.
Mgr. Lenka Zadražilová a Mgr. Ivana Knapová
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5. ROČNÍK

Na exkurzi v Městské knihovně
Ve čtvrtek 8. března se vydali žáci 5. B na exkurzi do knihovny,
tentokrát přímo do Ústřední městské knihovny na Mariánském náměstí.
Paní knihovnice provedla děti po všech úsecích Ústřední
knihovny MKP a vysvětlila, jak se mají v knihovně orientovat. Po
seznámení s oddělením pro děti a mládež nás zavedla také do
specializovaných oddělení, jako je např. hudební a divadelní. Všechny
zaujalo informační středisko, které nabízí bezplatný přístup k internetu
nebo možnost 3D tisku.
V knihovně si lze půjčit nejenom knihy, ale také např. časopisy,
mapy, noty, deskové hry, e-knihy, obrazy, filmy nebo můžete
poslouchat hudbu. Knihovna také pečuje o vzácný a historický fond,
který obsahuje asi 18 000 historických dokumentů od 15. do 21. století.
Oddělení mobilních služeb zajišťuje provoz dvou bibliobusů, které jezdí do 19 stanic po celé
Praze. Jednou z nich je stanice u nás v Horních Měcholupech, kam pojízdná knihovna přijíždí
jednou za 14 dní. Stanoviště se nachází na parkovišti u obchodu Na Vartě. Služeb „knihovny na
kolečkách“ můžete využít každý čtvrtek od 14 do 18 hodin, ale pozor, pouze v sudém týdnu.
Do Ústřední městské knihovny se ještě jednou společně vrátíme, a to na besedu, která
proběhne v květnu. Ale o tom zase příště.
PaedDr. Světlana Vojtová

Filmový festival „Jeden svět“
Každé jaro probíhá festival dokumentárních filmů
o lidských právech „Jeden svět“. Je určen i pro malé
diváky, žáky základních škol. Pro letošní rok byly
připraveny opět tři krátké filmy o životě dětí z různých
koutů světa: dánský film „Hadí dívka“, nizozemský
snímek „Lenno a jeho rybka“ a český dokument „Rozárka
a kuchařky bez domova“ z tvůrčí dílny Theodory
Remundové.
Všechny filmy vedly děti k zamyšlení nad životy
dětí a dospělých v nelehkých podmínkách.
Mgr. Zuzana Piherová
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5. ROČNÍK
DUBEN
Jana Koďousková (5. C)
Tak už máme letní čas,
měsíc duben je tu zas.

Kdo se na gymnázium dostane
a kdo zase ne?

Velikonoce jsme oslavili,
hodně jsme se pobavili,

Při neúspěchu se nic nestane,
tak na Křimické zůstane.

vajíčka obarvili,
s pomlázkou koledovali.

Všechno už kvete,
těšíme se na prázdniny v létě.

Přijímačky mnohé z nás čekají,
někteří se jich lekají.

V přírodě zvířata vidíme,
v přírodovědě se o nich občas bavíme.

První termín zkoušek je 13. pátek,
na druhý termín 17. má Rudolf svátek.

Slunce už více svítí,
roste jarní kvítí.

Po přijímačkách nastane období klidu,
jsme zvědaví na naši třídu.

U přijímaček úspěchu dosti
a hlavně si z toho nedělat starosti!

Vesmír s 5. B
V rámci mezipředmětové výuky se ponořili žáci 5. B do vesmíru na hodinách výtvarné
výchovy a pracovních činností.
Namalovali hvězdnou oblohu s planetami a vesmírným korábem, návrhy skafandrů pro
kosmonauty a nakonec se pomocí kašírovaných balonků pokusili vytvořit model naší sluneční
soustavy.
Při samotné výtvarné práci si nejen vyzkoušeli různé výtvarné techniky, ale také si
prohloubili dovednost spolupracovat ve skupině.
Výsledek jejich výtvarného snažení si můžete prohlédnout na fotografiích.
Mgr. Petra Henderson
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ
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veverka, sova, žirafa, surikata, sýkora,
sněhulák, panda, slon, houser, liška, páv,
lev, nosorožec, bobr, vydra, zebra, rys,
jezevec, žába, kos, Sahara
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6. ROČNÍK

Velikonoční výlet do zoo
Dne 28. března 6., 7. a 9. třídy navštívily pražskou zoologickou zahradu v Troji. Některé
třídy absolvovaly program spojený s odborným výkladem.
6. A si program vytvořila sama. Nejprve jsme obdivovali lemury, tučňáky, supy,
plameňáky a lachtany. Protože bylo ještě trochu chladno, prolezli jsme všechny atrakce pro děti,
abychom se zahřáli. Potom jsme se šli najíst a pokračovali jsme v prohlídce dalších částí zahrady.
V suvenýrech si většina z nás koupila nějakou drobnost na památku. Čas návratu do školy
se ale neúprosně blížil. Rozhodně se do zoo ještě vrátíme.
6. A a Mgr. Květa Nekolová

Literární soutěž Úcta ke stáří
Městská část Praha 15 se rozhodla přidat k první oslavě Dne Úcty, který se koná 8. dubna
2018, vyhlášením literární soutěže Úcta ke stáří.
Jejím cílem je vést děti k respektu ke starším lidem a zároveň seniorům ukázat, že mladá
generace i přes své odlišné priority a postoje jim může nejen porozumět, ale i pomáhat.
Žáci a žákyně z 2. stupně naší školy se této soutěže také zúčastnili. Mohli si vybrat, zda
napíší povídku, básničku, úvahu nebo rozhovor se seniorem ze svého okolí. Do užšího výběru
postoupila Kateřina Machková ze 6. B s povídkou Mrak.
Kateřině moc gratulujeme a přejeme další úspěch v této soutěži.
Mgr. Petra Henderson
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7. ROČNÍK

Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky
V rámci projektu Planeta Země 3000 navštívili 8. března žáci sedmých tříd projekci Brazílie –
vášnivé srdce Jižní Ameriky. Autorem tohoto projektu je cestovatel a fotograf Adam Lelek. Se svým
týmem cestuje po celém světě, navštěvuje odlehlá místa i velká města, mluví s lidmi, seznamuje se
s historií, místními tradicemi a kulturou. To vše pak předkládá ve formě multimediální projekce žákům
základních i středních škol.
V programu o Brazílii jsme mohli poznat přírodní krásy Amazonie, dozvěděli jsme se o životě
indiánů, podívali jsme s do chudinských čtvrtí zvaných favela nebo na rituály brazilského náboženství
kandomble. Pořad přinesl zajímavé informace, které doplňují znalosti žáků nejen v zeměpise, ale i
v přírodopise, občanské nauce nebo dějepise.
Mgr. Simona Procházková

7. A v Zoo Praha
Dne 28. března 2018 jsme jeli na výlet do Zoo Praha. V zoo jsme vyplňovali pracovní listy.
Viděli jsme žirafy, hrabáče, surikaty, slony a mnoho dalších zvířat. Líbilo se mi tam, ale měli jsme
velmi krátký rozchod.
Anna Sechserová
Ve středu 28. března 2018 jsme navštívili Zoo Praha. Nejdříve jsme měli v asi hodinu rozchod.
Poté jsme měli sraz u restaurace Gulab u žiraf a slonů. Pak jsme dostali pracovní list a šli jsme do
pavilonu žiraf a potom do pavilonu Afrika zblízka, kde jsme si ho doplnili. Následně jsme měli ještě asi
půl hodiny rozchod a další sraz byl u lachtanů. Výlet se mi moc líbil.
Tereza Hofmanová
Byli jsme v Zoo Praha. Navštívili jsme pavilon Afrika zblízka a tam se mi nejvíce líbily komby
ušaté, které skákaly jako nějací parkuristé. A potom jsme byli u ledních medvědů a lachtanů.
Žák 7. A
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8. ROČNÍK

Muzeum smyslů
Myslíte si, že je nesmysl mít víc než pět smyslů? Třídy 8. A a 8. B se přesvědčily
o opaku v interaktivním muzeu zaměřeném na vnímání smyslů, které se nachází na adrese
Jindřišská 939/20, Praha. Zde jsme zjistili, že zdání klame, a objevili jsme zde spousty
smyslů, o kterých jsme nevěděli. Pomocí experimentů a optických iluzí, které jsme si zde
mohli vyzkoušet, jsme zjišťovali, jak vlastně náš mozek funguje a jak se dá dobře ošálit.
Velice jsme si to užili a získali jsme spoustu společných zážitků. Nejvíce se nám líbilo
zrcadlové bludiště a optické klamy na obrazech.
Po skončení prohlídky jsme se přesunuli na Václavské náměstí, kde jsme navštívili
velikonoční trhy. Kdo neměl chuť na trdelník nebo na třeba mazanec, zašel se občerstvit do
nedalekého „mekáče“. Lepší začátek velikonočních prázdnin jsme si ani nemohli přát.
Denisa Dubová a Sofie Bílková
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9. ROČNÍK

Soutěž
Žáci 9. tříd si pro čtenáře Křimdy připravili soutěž „Poznej přísloví“. Známá přísloví
výtvarně ztvárnili a přeložili je do angličtiny a němčiny. Vaším úkolem je přísloví přeložit a jejich
seznam (seřazený podle čísel) odevzdat paní učitelce Ludwig. Pět nejrychlejších čeká sladká
odměna.

1. Lucka Nguyen

3. Eliška Štědrá

5. Vojta Pekař
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2. Sára Nygrýnová

4. Kristýna Štěpánská

6. Valerie Semjonova

9. ROČNÍK

7. Veronika Boháčová

8. Míša Roháčová

11. Jakub Ježdík

10. Karel Veidenthaler

12. Adéla Tempelová

9. Jakub Kakaščík

13. Marek Langr

14. Tomáš Vondra
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ

KVÍZ - ZNÁŠ ZKRATKY?

nadnárodní společnost.“
„Víte, kolik udělá Chuck Norris kliků?“
„Všechny!“

Pesimista: „Dělám na kase v mekáči.“
Optimista: „Vyřizuji transakce pro
multimiliardovou nadnárodní
společnost.“
Před chvílí jsem zažil nejrychlejší
přenos dat v životě, 132 GB za sekundu.
Vysavač mi vcucnul flešku.

Správné odpovědi KVÍZU:
1.c, 2.b, 3.a, 4. b, 5.c, 6.b, 7.a, 8.b
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1. Co taková zkratka omg?
a) ohřej mi guláš
b) on si mě googlí
c) ó, můj bože
2. A co znamená zkratka lol?
a) laskavě otravuj Lenku
b) hlasitý smích
c) lásko, ó lásko
3. A co taková zkratka btw?
a) mimochodem
b) budu tady, wole
c) super den
4. A co zkratka brb?
a) hleď si svého.
b) budu hned zpět
c) dle mého názoru
5. Když zkratka, tak pořádná. Takže, co může
znamenat takové asap?
a) nevyrušovat
b) užij si to
c) co nejdřív
6. A co zkratka wtf?
a) vem ten telefon
b) Co to má být?!
c) wo co jde?
7. A další zkratka je xoxo. Co asi znamená?
a) líbám a objímám
b) jdu na wc
c) ano, ano
8. A poslední zkratka je jednoduchá. Takže, co
znamená takové rss?
a) rozhodně si samice
b) rádo se stalo
c) radši si stoupni

CO? KDY? KDE? JAK?

Fakjů pane učiteli 3
Do českých kin přichází třetí a bohužel i poslední díl oblíbené německé komedie Fakjů pane
učiteli. V Německu měl tento film premiéru už v říjnu 2017, ale k nám se dostal až v dubnu. Jsem si jistá,
že ani tento díl nás nezklame svým pubertálním humorem, krásnými herci a ani obsahem.
Zeki Müller je učitel, bývalý odsouzený zloděj, známý svými přiměřeně drsnými metodami učení.
Nebojí se na žáky střílet z paintballové pistole, nadávat jim, nasazovat jim pouta nebo dávat elektrošoky.
Tyto metody musel používat jen proto, že dostal na starost 10. B, obávanou třídu Göethovy všeobecné
školy, která dokázala dostat do blázince jakéhokoliv učitele. Hlavní vůdci této třídy, Chantal, Danger,
Zeynep a Burak se ho hned první den pokusili vyštvat. Zeki se ale nedal. Zkrotil celou jejich třídu a ve
druhém dílu je vzal na výlet do zahraničí.
Každé Zekiho rozhodnutí je ale něčím ovlivněno. V prvním díle musel jít učit do školy, protože
jeho kamarádka zakopala ukradených 50 000 euro na staveništi. Nad nimi však byla postavena nová
tělocvična, a tak k nim musí vykopat tunel. Ve druhém díle mu odkáže jeho zločinecký společník
diamanty, které spolu ukradli, než se oba dostali do vězení. Ty ale budou nechtěně poslány do Thajska,
kam se musí se svou třídou dostat a najít je.
A co se stane ve třetím dílu? Hlavním tématem je, že 11. B už musí složit maturitu. No a dál se
nechte překvapit.
Míša Hertlová

Výstava hraček z 1. republiky
Navštivte unikátní výstavu hraček z období první
republiky umístěnou v libeňské Grabově vile. Tato výstava
vznikla u příležitosti národních oslav - 100 let od vzniku
Československé republiky. Můžete se těšit na nejrůznější
typy hraček, především z dvacátých a třicátých let minulého
století, ale i z dob před vznikem republiky. Kromě
technických hraček pro kluky si tu i dívky najdou své.
Například panenky, pokojíčky, nádobí, obchůdky, šicí
stroje nebo kočárky. Většina těchto hraček je stále funkční.
Mezi ně patří zejména koupelna s porcelánovými
panenkami a s nádržkami na vodu nebo s plechovým
sporákem.
Výstava již probíhá od 16. února a skončí 30. dubna.
Proto neváhejte a běžte se podívat. A nejen kvůli tomu, že
vstupné je zdarma.
Terezka Koudelková
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ZAMĚŘENO NA...

VELIKONOCE

Velikonoce
Velikonoce jsou svátkem plným oslav a veselí. Váže se
k nim plno tradic a zvyků. V Česku je prastarou tradicí hodování
a pomlázka.
Na Velikonoční pondělí ráno chlapci chodí po
domácnostech svých známých a šlehají děvčata ručně vyrobenou
pomlázkou z proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř
proutků a barevných stužek. Muži, podle tradice, mohou
pronášet koledy. Vyšupaná žena jim daruje barevné vajíčko jako
symbol díku. Další z velikonočních tradic je beránek, který
v židovské tradici představoval Izrael jako boží stádo.
V každé zemi se Velikonoce slaví jinak. V Americe je to
spíše náboženský svátek a mnoho rodin chodí do kostela. Podle
dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena
Velikonočním zajíčkem a poschovávaná po domě a zahradě, aby
počkala na děti.
Radek Vinařský

Velikonoční symboly
Symboly Velikonoc jsou často
rozdělovány podle toho v jakých zemích
nebo v jaké kultuře jsou nejhojnější. Mezi
nejtypičtější patří sladký pečený beránek,
který je například v křesťanské tradici
jedním ze symbolů Ježíše Krista. Dalšími,
velice známými symboly, jsou kuřátka se
slepicí, zajíček nebo větvičky kočiček
symbolizující palmové ratolesti, kterými
obyvatelé Jeruzaléma vítali Krista.
Adéla Svobodová

Velikonoční tradice v zahraničí
Velikonoce jsou jedním z křesťanských svátků a ve
většině států jsou slaveny ze stejného důvodu a tím je
oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tradice má ale každý
stát jiné.
Například v Rusku je tradicí barvení a zdobení
vajíček, které si přátelé darují na důkaz vzkříšení a třikrát
se políbí na tvář. V Německu zase rodiče dětem schovávají
velikonoční nadílku ve slaměných košících na zahradě,
které děti druhý den ráno hledají. Velikonoce v Americe
jsou velmi zajímavé tím, že v hlavním městě probíhá
oblíbená hra Egg Rolling, při které děti ve věku do osmi let
soutěží v kutálení vajíček. Pro děti se otevírají i brány
zahrad Bílého domu, kde hra probíhá také. Americké děti
vyrábějí ve školách zdobené velikonoční klobouky.
Anna Vápeníková
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DRBÁRNA

Millie Bobby Brown chodí
s Jacobem Sartoriusem!
Hvězda seriálu Stranger Things Millie
Bobby Brown chodí se zpěvákem Jacobem
Sartoriusem, známým především z muzikálů.
Teprve čtrnáctiletá herečka Milli se
proslavila díky seriálu Stranger Thing. Hrála
v něm hlavní postavu Eleven, která má
nadpřirozené schopnosti. Millie s Jacobem jsou už
dlouho přátelé a tráví spolu spoustu času. Pro
fanoušky to byl šok, když oficiálně prohlásila, že
chodí s patnáctiletým zpěvákem Jacobem. Doufali
totiž, že bude chodit s Finnem Wolfhardem, se
kterým si, jako nejlepší kamarádi, zahráli společně
v seriálu Stranger Things.
Marie Chytrová

Oscar 2018
Na 90. ročníku předávání Oscarů, který se konal
5. března 2018, zvítězil film Tvář vody, který si odnesl celkem
čtyři sošky. Film Dunkerk získal tři ocenění, Blade Runner
2049, Tři billboardy za Ebbingem a Coco dvě sošky.
V kategorii nejlepší film zvítězila Tvář vody a nejlepším
režisérem byl vyhlášen Guillermo del Toro, který tento film
režíroval. Film Pěkně blbě získal ocenění za nejlepší původní
scénář a za nejlepší adoptovaný scénář byl vyhlášen film Dej
mi své jméno. Cenu nejlepší herec v hlavní roli získal Gary
Oldman, který hrál ve filmu Nejtemnější hodina a nejlepší
herečkou byla vyhlášena Frances McDormand, která si zahrála
hlavní postavu ve filmu Tři billboardy kousek za Ebbingem.
Za nejlepší vedlejší roli byl oceněn Sam Rockwell a Allison Janney. Oscara za nejlepší animovaný
film vyhrála pohádka Coco. Nejlepším kameramanem se stal Roger Deakins, který natočil film Blade Runner
2049. Čestného Oscara dostali Agnès Varda, Charles Burnett, Charles Burnett, Charles Burnett a cenu za
zvláštní přínos získal Alejandro González Iñárritu, který vytvořil projekt pro virtuální realitu.
Marika Malá

Enrique Iglesias v Praze
Praha se chystá na velký koncert. 7. května v O2
aréně vystoupí španělský zpěvák Enrique Iglesias.
A protože byl koncert během krátké chvíle vyprodaný,
rozhodl se zpěvák přidat ještě jeden 8. května. Nyní se
spekuluje, jestli Iglesias do Prahy dorazí i se svojí rodinou.
Jeho manželkou je bývalá slavná a krásná tenistka Anna
Kurnikovová a loni se jim narodila dvojčata. Koncerty by
zároveň měly být oslavou zpěvákových narozenin, které
oslaví právě 8. května. Součástí programu je i soutěž
o osobní setkání, při kterém budou moci fanoušci
pohlednému Španělovi osobně popřát k narozeninám.
Adéla Čechová
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KOMIKS

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

