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 Jarní tvoření 



 

 

Milí žáci a učitelé, 

vítáme vás u třetího dílu časopisu Křimda. V tomto vydání se můžete těšit na novinky ze 

světa, dozvíte se zajímavosti o svých oblíbených fast foodech nebo se pobavíte v naší 

rubrice zábava. Všem deváťákům chceme popřát pevné nervy při čekání na výsledky 

přijímaček, a hlavně ať se dostanete na svou vysněnou školu. Doufáme, že se vám časopis 

bude líbit a budeme se těšit příště. 

                                                                                                 Vaše redakce 
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INTERVIEW 
 

Jak dlouho učíte na této škole? 

Asi se budete divit, že mě moc neznáte a vidíte mě 

zde učit druhý rok. Přesto na této škole budu už 

osmnáct let. Před 36 lety jsem zde začala učit po 

otevření školy. Po šestnácti letech jsem si našla 

školu blíže ke svému bydlišti. No a po dalších 

dvaceti letech jsem se vrátila zpět na tuto školu. 

Líbí se Vám na naší škole? 

V této škole se mi vždy líbilo, proto jsem se po 

tolika letech vrátila, a dokonce jsem se opět setkala 

s několika kolegyněmi, se kterými jsem kdysi učila. 

Co Vás baví na práci učitelky? 

Na práci učitelky mě určitě baví rozmanitost             

a neopakovatelnost vyučovacích hodin, práce 

s dětmi, pozorování, jak se během let mění 

rozumově, vizuálně, jak z nich vyrůstají osobnosti. 

V jakém předmětu jste nejvíce vynikala a který 

patřil mezi neoblíbené? 

Za mého mládí žáky bavily veškeré výchovy 

(tělesná, hudební, výtvarná i pracovní). Nemuseli 

jsme se na tyto hodiny učit a psát domácí úkoly. 

Byly to tzv. oddechové předměty, při kterých jsme 

se mohli bavit, pohybovat a trochu i zlobit. 

Učila jsem se dobře, tak jsem asi vynikala 

ve všech předmětech . Měla jsem hezký rukopis, 

tak jsem několik let psala celoškolní kroniku. 

Zpívala jsem ve sboru, učila se hrát na piáno. 

Už v předškolním věku jsem chodila do 

Sokola, kde si mě vybrali do družstva sportovní 

gymnastiky, jejíž součástí byly i povinné hodiny 

baletu. Při tom si mě vybral jiný trenér na sportovní 

skákání na trampolíně. V 5. třídě jsem dělala 

přijímací zkoušky do sportovní třídy a byla přijata. 

Časově se sporty nedaly zvládnout, tak se 

z gymnastky stala atletka. V 7. třídě jsem si musela 

vybrat dvě  atletické  disciplíny a plnit stanovené 

limity. Věnovala jsem se skoku do výšky, kde jsem 

zúročila gymnastickou průpravu, a vrhu koulí,            

i když na to teď moc nevypadám. V pozdějších 

letech jsem stepovala. Jsem také lyžařskou 

instruktorkou. 

Máte nějaké místo, kam se ráda vracíte?  

Ráda poznávám nová místa. Mám pocit, že není čas 

se vracet, vždyť tolik krásných míst jsem ještě 

neviděla. 

Jaké předměty učíte a proč právě tyto? 

Kromě anglického jazyka učím všechny předměty, 

které se učí na 1. stupni. Učila jsem také několik let 

tělesnou výchovu na 2. stupni. 

Měla jste někdy chuť nechat profese učitelky? 

Kvůli dětem jsem neměla chuť nikdy nechat profese 

učitelky. Zdá se mi však, že poslední dobou je 

složitější a obtížnější se někdy domluvit s rodiči. 

 

 
 

Na jaký okamžik ze své kariéry ráda 

vzpomínáte? 

Hrozně si cením toho, když se ke mně i po letech 

žáci hlásí a vzpomínáme společně na školní léta. 

Schovávám si vše, co mi žáci a rodiče společně         

i jednotlivě napsali nebo vyrobili. Ráda si to 

prohlížím a vzpomínám. Jsem ráda, když mě někdo 

pochválí. Pak si říkám, že moje práce má smysl. 

Při jaké činnosti si nejvíce odpočinete? 

Fyzická únava mi nevadí, ale s psychickou únavou 

je to horší. Nejlépe si proto odpočinu při jízdě na 

kole, horských túrách, lyžování, při práci na 

zahrádce a s vnoučaty. 

Chtěla jste vždy učit? Jaké bylo v dětství vaše 

vysněné povolání? 

Chtěla jsem být lékařkou, potom mě pohltil sport, 

tak jsem se rozhodla, že ze mě bude trenérka. Na 

FTVS jsem se však nedostala, tak jsem alespoň 

vystudovala učitelství 1. st. se zaměřením na 

tělesnou výchovu. 

Co se vám líbí a nelíbí na dnešních dětech? 

Děti se velmi liší. Neustále mě něčím  překvapují. 

Líbí se mi, že jsou pořád ještě děti ochotné, 

upřímné, empatické, vtipné, spravedlivé, dokáží 

uznat chybu a přiznat se. Nejvíce se pobavím, když 

používají můj způsob mluvení, grimasy, pohyby 

těla atd. Vědí, co na mě platí. A co se mi nelíbí? 

Rozhodně surovost, zlomyslnost, pomlouvání           

a podlost.   

S jakou osobou z historie nebo ze současnosti 

byste se ráda setkala a proč? 

Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, s jakou osobou 

z historie bych se chtěla setkat. Vím, s kým a proč 

bych se nechtěla v současnosti  setkat. To si ale 

nechám pro sebe.  

             Lucie Pondělíčková, Adéla Svobodová 
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Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Jana Tůmová 



  

                                                            NOVINKY OD NÁS 

Anglické divadelní představení 
 Ve čtvrtek 7. března 2019 jsme si zpestřili výuku anglického jazyka interaktivním  

divadelním představením Love in the Jeans Department, které zhlédli žáci 5. – 9. tříd.  

 Dětští diváci se během představení se zájmem zapojovali, zábavnou formou si osvěžili 

a rozšířili aktuální slovní zásobu a gramatiku. Osvědčený divadelní soubor The Bear 

Educational Theatre opět potvrdil své profesionální kvality. 

                                       Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší 

 
 

Malování na textil 
Začátkem března do naší školy znovu zavítala paní Reitingerová. Tentokrát si pro děti 

ze 4. B připravila výtvarnou dílnu zaměřenou na malování na textil. Děti dostaly textilní tašky             

a zdobily je vlastními kresbami. Prožily nejen zábavné dopoledne, ale zároveň mají i krásné 

dárky pro své maminky. 

                                                          Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

Již po třiadvacáté!!! 

Výměnný pobyt ZŠ Křimická – Gymnasium Burgkunstadt 
V neděli 7. dubna 2019 k nám opět po roce zavítali studenti z německého gymnázia v Burgkunstadtu. 

V tomto roce se výměnné akce zúčastnilo celkem dvacet českých a dvacet německých dětí. Po přivítání se česko-

německé páry kamarádů rozprchly do českých rodin a těšily se na svůj první odpolední program v rodinách. 

V pondělí 8. dubna jsme hned ráno naše německé hosty uvítali ve školní jídelně a pohostili je snídaní. Všem 

zúčastněným jsme popřáli příjemný a bezproblémový pobyt plný zajímavých zážitků. Poté jsme byli všichni 

společně pozváni do společenské místnosti k divadelnímu představení v anglickém jazyce. Děti, které chodí do 

dramatického kroužku pod vedením Jany Rusňákové a Hany Tomší, jsou velmi úspěšné a představení se setkalo 

s velkým ohlasem. Pak už si žáci z devátých tříd pro česko-německé páry připravili velmi dobrodružnou soutěž, ve 

které děti na jednotlivých stanovištích plnily především jazykové, ale i sportovní úkoly. A aby toho nebylo málo, 

hned po obědě jsme odjeli na výlet na hrad Karlštejn, který jsme si zvenku prohlédli, a mohli tak obdivovat krásy 

této stavby. 

V úterý a ve středu se v dopoledních hodinách účastnily obě skupiny spolu s vyučujícími procházek starou 

Prahou. V úterý děti navštívily Pražský hrad a ve středu měly možnost prohlédnout si Staré Město a Malou Stranu.  

 

 5 



 

NOVINKY OD NÁS 

Ve čtvrtek jsme opět všichni společně vyjeli na celodenní výlet, tentokrát do Liberce. Dopoledne jsme strávili 

v IQ Landii, kde čas utíká vždy velmi rychle. Po obědě jsme zavítali do nádherné liberecké ZOO, kde jsme mohli 

kromě vyhlášených bílých tygrů spatřit i další nádherná exotická zvířata. 

V pátek, poslední den pobytu, celá naše česko-německá skupina přijala milé pozvání k návštěvě radnice 

Městské části Prahy 15, kde nás velmi vřele přivítala místostarostka paní Mgr. Jitka Kolářová a první místostarosta 

pan Bílek. Schůzka proběhla ve velmi přátelském a pohodovém duchu a všechny nás moc potěšila. Poté jsme se ještě 

vydali na Václavské náměstí, německé i české děti si prohlédly pomník Jana Palacha a seznámily se s historií týkající 

se této významné osoby.  Po návratu z návštěvy centra Prahy a společném obědě ve školní jídelně jsme se odebrali         

k autobusu a nastal čas loučení. Všichni jsme ale věděli, že se česko-německé dvojice uvidí opět, tentokrát 

v Burgkunstadtu, a to za necelé čtyři týdny. A tak jsme si všichni řekli: „Bis bald,“ (Již brzy).  

                                                                                                                       Mgr. Jana Ludwig 
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NOVINKY OD NÁS 

Rozum a štěstí 
 V prvním březnovém týdnu školní družinu navštívilo Dřevěné divadlo pana Hrubce. 

Tentokrát pan Hrubec zahrál pohádku Rozum a štěstí. Děti se mohly přesvědčit, že každý z nás 

potřebuje jak rozum, tak i trochu štěstí, a že je fajn, když tihle dva kamarádi „chodí“ po světě 

spolu. Pan Hrubec sklidil velký potlesk a děti se těší na další shledání s Dřevěným divadlem. 

                                                                                           Ilona Kotíková 

 

Klub mladých diváků 
 Na třetí představní Klubu mladých diváků jsme zavítali do „divadla divadel“, naší Zlaté 

kapličky. Čekalo nás klasické dílo české literatury – Kytice Karla Jaromíra Erbena. Premiéra 

Kytice se uskutečnila 28. února 2019, my jsme navštívili první reprízu ve čtvrtek 14. března. Autoři 

se drželi původního textu a divákům nabídli celkem osm balad, které byly propojeny do jednoho 

příběhu. Připomenout jsme si mohli ty nejznámější jako Vodník, Polednice, Svatební košile nebo 

Štědrý večer, ale i ty méně známé, např. Záhořovo lože nebo Holoubek.  

 Obdivuhodné byly výkony Františka Němce, Jany Preisové, Taťány Medvecké, Jany 

Bouškové, ale i mladších herců - Csongora Kassaie, Anny Fialové nebo Radúza Máchy. Děti 

odcházely z divadla nadšené a ve slavnostní náladě.  

                                                                         Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

Skřivánci jsou stříbrní 
Zahrada písní – to je název kulturní akce pro setkání českých pěveckých sborů. Náš 

hudební kroužek Skřivánci se již druhé jaro zúčastnil této soutěže a získal podruhé ocenění 

ve stříbrném pásmu. Děti tím udělaly radost rodičům, škole, ale i sobě. Vždyť to pro ně byla 

odměna za poctivou přípravu. Písničky, které zazpívaly, se moc líbily. 
               Mgr. Jaroslava Hýková  
 

Sklář ve škole 
Jak se vejde sklářská dílna do společenské místnosti naší školy? Velice jednoduše.     

O tom se přesvědčili žáci 4. a 5. tříd. Mistru skláři, panu Zahradníkovi, na to stačí pojízdný 

vozíček s hořákem, plynovou bombou, kufr s pomůckami a pár skleněných trubiček.  

 Velice zajímavým a poutavým vyprávěním nám přiblížil nejen namáhavou práci se sklem, 

ale i historii skla, jeho vznik, výrobu, složení, využití. Při tom všem vyprávění neustále něco 

kutil u hořáku a za chviličku nám ukázal skleněnou žirafu, kterou na naše přání vyrobil. Ve 

druhé hodině jsme si sami mohli zkusit, že není vůbec jednoduché foukat do skleněné 

„píšťaly“, na jejímž konci se má objevit náš výrobek – malá baňka. Tu můžeme využít jako 

píšťalku nebo lupu. Přesvědčili jsme se také o tom, že když přefoukneme, vlastně vyrobíme 

papírové sklo, které se prakticky hned rozpadne. Všem se nám tahle beseda s ukázkami 

práce skláře moc líbila.           

                                                                                     Jitka Boudná 

 

 8 



 

NOVINKY OD NÁS 

Filmový festival Jeden svět 
Stalo se již pravidlem na naší škole, že v březnu navštěvují třetí, 

čtvrté a páté ročníky filmový festival Jeden svět. Ani letos jsme tuto 

tradici neporušili. V kinosálech Evald, Ponrepo a v Městské knihovně 

nás čekaly filmy Monzunová show, Dulce a Bašír v říši divů. Všechna 

představení nás zavedla do vzdálených zemí, kde život dětí, našich 

vrstevníků, je daleko složitější, těžší, pro nás takřka nepředstavitelný. 

Snad jsme získali ponaučení, abychom si dokázali více vážit našich 

malých starostí a více se radovat. 

Žáci o filmech diskutovali i ve škole a při výtvarné výchově se 

snažili zachytit scény, které je nejvíce zaujaly. 

                                                   Žáci 3., 4. a 5. tříd 

 

Preventivní programy na naší škole 
 Tak jako každý rok i letos proběhly na naší škole programy zaměřené na prevenci proti 

kouření Nekuřátka a Típni to. Program Nekuřátka je určen pro žáky 1. stupně. Vždy se nenásilnou 

formou dozvědí, jak kouření škodí samotným kuřákům i jejich okolí. Na druhém stupni se řeší vliv 

kouření na tělesné orgány kuřáků, žáci si připomenou, co je pasivní kouření, dozvědí se zajímavosti 

o kouření vodní dýmky, které mnohé z dětí překvapí.  

 Odborným garantem programu je MUDr. Eva Králíková CSc., vedoucí III. interní kliniky    

1. LF UK a VFN. Programy zajišťuje organizace Jules a Jim, z. ú. vždy na velmi vysoké úrovni. 

Finančně akci zaštiťuje MČ Praha 15, protidrogovou koordinátorkou primární prevence je paní 

MUDr. Lenka Venzarová z odboru školství, kultury a zdravotnictví.  

 Díky tomuto programu si děti vytvoří zdravý postoj ke kouření, naučí se vyhodnotit rizika 

kouření. Takže nezapomeňte: „Normální je nekouřit.“ 

                                                                                              Mgr. Květa Nekolová 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Naše škola pomáhá 
 V tomto školním roce jsme se opakovaně 

zúčastnili Srdíčkových dnů, tentokrát jarních. 

Prodejem magnetek se zvířátky, pravítek, kávy 

nebo barevných kolíčků jsme získali pro sdružení 

Život dětem částku 2 835 Kč.  

 Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně 

nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na 

domácí péči svých rodičů. A to na nákup 

invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, na 

zajištění speciální výživy atd.   

 Do této akce se zapojují nejen děti a rodiče, 

ale i vyučující, paní kuchařky a uklízečky. 

Každoročně se také zapojí třída paní učitelky 

Nekolové – každý si prostřednictvím Klubu rodičů 

zakoupí výrobek za 30 Kč.  

 Poděkování patří Samuelu Koprolínovi      

z 1. B, který každou velkou přestávku vodil 

s železnou pravidelností malé děti z pavilonu B1 na 

B2 do kabinetu výtvarné výchovy, kde prodej 

probíhal. Moc nám tím pomohl.  

 Je hezké, že takto umíme pomáhat a určitě 

se zase znovu zapojíme do dalších akcí Života 

dětem. 

                                     Mgr. Květa Nekolová 

 

Plakát pro Klokánka 
Krásný obrázek se včelími medvídky našeho žáka Lukyho Borského ze 7. B si vybral Fond 

ohrožených dětí Klokánek jako motiv na svůj plakát k jarní vernisáži v kavárně Imrvére. 

Prodejní výstava je další akcí na podporu dětí v nouzi.  Jsme moc rádi, že můžeme také přispět.  

                                                                       Mgr. Petra Henderson 
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NOVINKY OD NÁS 

Matematické soutěže na ZŠ Křimická  
Třetí čtvrtletí bylo na matematické soutěže skutečně bohaté. Konaly se celkem tři matematické 

soutěže: Zdatný matematik, Matematický klokan a druhá část Matematické olympiády (školní a obvodní 

kolo pro kategorie Z6, Z7 a Z8). 

Jako první se uskutečnila 13. února 2019 soutěž Zdatný matematik. Letošní ročník této soutěže byl 

pro naši školu mimořádně úspěšný, kromě 7. ročníku bodovali naši žáci ve všech kategoriích a obsazovali 

příčky nejvyšší. Zúčastnilo se patnáct žáků naší školy. Úspěchu dosáhli v kategorii 5. ročník Martin 

Popelka (1. místo), v kategorii 6. ročník Bára Voříšková (1. místo), v kategorii 7. ročník Jakub Kurdiovský 

(1. místo) a v kategorii 9. roč. Michael Šlechtický (1. místo) a Terezie Koudelková (3. místo). 

I letos se žáci naší školy přidali 22. března 2019 k milionům soutěžících z více než 60 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.  

Na naší škole se tedy soutěžilo v kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Nejlepší 

matematické hlavičky v kategorii Cvrček mají: Kryštof Králíček z 3. B (64 bodů), Nela Ballková z 2. A    

(61 bodů) a Vilém Aubrecht z 3. A (76 bodů). 

Nejlepšími Klokánky se stali: Kryštof Mikula z 5. C (106 bodů), Kryštof Jandera z 5. A (104 

bodů), Daniel Aubrecht z 5. C (103 bodů), Zuzana Havlíčková z 5. B (103 bodů) a Sára Nagyová ze 4. C           

(103 bodů). 

V kategorii Benjamin nejlépe uspěli: Andrea Slavíková ze 7. A (81 bodů), Matyáš Jindřich z 6. A 

(79 bodů), Marek Charvát ze 7. A (72 bodů) a Matěj Jumar ze 7. B (72 bodů). 

V kategorii Kadet se k nejlepším výsledkům propočítali: Andrea Šlechtická z 8. B (73 bodů), 

Marek Drahoš z 8. B (67 bodů) a z Lucie Pondělíčková 9. B (65 bodů). 

Obvodní kolo Matematické olympiády proběhlo 9. dubna 2019 tradičně na ZŠ Kodaňská. Na 

základě školního kola postoupili: Adam Bannert, Karolína Beziazîcinîi, Klára Hypšová z 6. A a Marek 

Charvát ze 7. A. Úspěšnou řešitelkou se stala  Karolína Beziazîcinîi, která obsadila 2. místo.  

Matematické soutěže uzavře v tomto školním roce obvodní kolo Pythagoriády, které proběhne  

v květnu 2019. 

Všem šikovným počtářům děkujeme za reprezentaci a těšíme se na jejich další matematické 

úspěchy.  

                                                                           Mgr. Jaroslava Sýkorová 
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Hodina moderní chemie pod taktovkou lektorů VŠCHT 
Vědecký pokrok a s tím spojené nové technologie a nové materiály zlepšují kvalitu lidského 

života, na druhou stranu však přináší obrovské množství odpadů, s kterými si příroda nedokáže 

jen tak poradit. Právě s problematikou odpadů nás přijeli seznámit studenti VŠCHT. Ve svém 

vzdělávacím programu Chemie a životní prostředí žákům 8. a 9. ročníku srozumitelným 

způsobem vysvětlili a na pokusech demonstrovali procesy úpravy vody v čistírnách.  

Voda se musí zbavit pevných částic, těžkých kovů a dalších nebezpečných látek                 

a mikroorganismů. Čistota vody je pod kontrolou nejen laborantů, ale i vodních živočichů 

citlivých na znečištění (pstruhů, raků). Žáky překvapilo, že i odfiltrované kaly se dají využít na 

výrobu energie. 

Další část hodiny byla věnována plastovým odpadům. Produkce plastových výrobků neustále 

roste. V roce 2050 se při současném trendu vyrobí 1,2 mld tun, přitom až 79 % odpadu končí na 

skládkách nebo v přírodě, kde se budou rozkládat i více jak 120 let. V oceánech již nyní plavou 

obrovské ostrovy plastových obalů, dostávají se do trávicího traktu mořským živočichům, 

kontaminují vodu atd. Vědci navíc přišli ještě na další riziko uvolňování mikroplastů, které 

pronikají i do krevního oběhu a mohou způsobovat zdravotní problémy. Lektoři žákům nastínili 

současné trendy ve vývoji – větší recyklace, výroba biodegradabilních (snadno rozložitelných) 

plastů, využívání bakterií rozkládající PETplasty. 

Letošní hodina moderní chemie tak měla obrovský výchovný dosah. Všichni bychom se měli 

zamyslet, jak změnit své zvyklosti, abychom nevytvářeli zbytečnou zátěž pro naši planetu. 

                                                                 Mgr. Kamila Merxbauerová 
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Jsme škola otevřená  
Dne 19. března 2019 byly od 8 do 17 hodin otevřeny všechny prostory školy pro návštěvníky 

z řad současných rodičů, ale i budoucích, především prvňáčků. 

První a druhou vyučovací hodinu bylo možné nahlédnout do vyučování, poté si mohli rodiče i se 

svými dětmi projít všechna zákoutí školy a vyptat se na vše, co souvisí s provozem školy, školní 

družiny a jídelny. Děti se nejvíce chtěly podívat do tělocvičen, rodiče zajímala mj. nabídka zájmové 

činnosti. 

Dnu otevřených dveří předcházela beseda vedení ZŠ Křimická s rodiči předškoláků v MŠ Boloňská. 

Děti z MŠ Boloňská se zúčastnily vyučování v prvních třídách a společně se školáky plnily 

připravené úkoly. Měly tak možnost zhlédnout, jak výuka vlastně probíhá. 

Pro žáky, kteří budou přijati do budoucího prvního ročníku naší školy, se uskuteční ve dnech            

20. a 27. května 2019 odpoledne nazvané Hurá do školy. Zde si děti již samostatně vyzkouší, jak to 

funguje v opravdové třídě, zkusí si práci na interaktivní tabuli, počítání, doplňování a spoustu dalších 

zajímavých činností formou hry. 

                                                                 PaedDr. Světlana Vojtová 

 
 

 

 
Žákovský parlament 
 Ve dnech 22. až 24. března jsem se zúčastnil výjezdního soustředění Parlamentu Prahy 10. 

Bylo tam celkem 8 škol. Zazněly zde různé nápady, které jsme se rozhodli v našem školním 

parlamentu realizovat. Jedním z těchto nápadů byly školní mikiny. Dne 3. dubna jsme s tím začali 

seznamovat jednotlivé třídy a nejspíš koncem května plánujeme, že by se dostaly do tříd                      

k jednotlivým dětem. Mikiny budou rozdělené pro první a druhý stupeň (první stupeň až na páté třídy 

tak bude mít modré mikiny a druhý stupeň s páťáky oranžové).  

Jednali jsme také o stolním fotbálku u nás ve škole (kde bude umístěn a pravidla používání). 

Dále přemýšlíme nad novými tematickými dny a podobnými projekty, abychom si zpříjemnili dny 

strávené ve škole. 

                                                                                        Kamil Beneš  
           

 

Čtením proti nudě 
V minulém čísle jsme vás informovali o záměru dát 

dohromady knihovničku v přízemí B2. To se také podařilo a my 

děkujeme všem, kteří přispěli knížkou nebo časopisem. Darů od vás 

bylo tolik, že jsme mohli zrealizovat také časopisy do fronty na oběd, 

které pomáhají zkrátit dlouhé čekání. Protože se tento nápad osvědčil, 

máme od paní ředitelky také za přípravu občerstvení na velikonoční 

tržnici přislíbenu koupi stojanu místo provizorní krabice. 

                                                     Mgr. Adéla Koryntová 

 

Mikiny naší školy nás natolik oslovily, že Sam 

Javora ihned vytvořil jejich návrh. Poptávaná 

realizace by však vyšla na více než tisíc 

Kč, protože by se musely sešít z několika 

barevných kusů. Proto budou naše školní mikiny 

jednobarevné. Samův původní návrh můžeme tedy 

obdivovat pouze na obrázku.  
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Zápis do prvních tříd 
Ve dnech 2. a 3. dubna proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Tento rok se mi poštěstilo být 

svědkem těchto nezapomenutelných okamžiků nejen jako pedagog provádějící zápis, ale rovněž jako  rodič 

doprovázející svoji ratolest k zápisu.  

Oné slavnostní události jsme se nemohli dočkat a předcházely jí velké přípravy, co se výběru vhodného oděvu 

a účesu týká. Již u vchodu do budovy školy nás přivítaly rozmanité pohádkové postavy, které nás doprovázely až na 

místo, kde se zápis konal. Cesta byla lemována panely s výtvarnými pracemi žáků 1. stupně.  

Než na naši předškolačku došla řada, opět se nám věnovali vybraní žáci 5. tříd v kostýmech pohádkových 

bytostí, připravili pro děti zajímavé činnosti, aby rozptýlili jejich případné obavy z neznámého prostředí. Pro obavy, 

či dokonce strach však nebyl prostor, jelikož ve „velké škole“, jak ji naše dcera s oblibou nazývá, panovala přátelská   

a příjemná atmosféra. A což teprve, když se nás ujaly dvě usměvavé a vlídné paní učitelky! Budoucí prvňáčci si 

s paní učitelkou nenásilnou formou popovídali, přednesli básničku či zazpívali písničku dle vlastního výběru, 

jednoduše ukázali, co umí. Za odměnu pak kromě pamětního listu obdrželi hned několik dárečků, od psacích potřeb    

a pastelek až po originální výrobky, jež pro tuto speciální příležitost vytvořili žáci naší školy. U nás se největší oblibě 

těší keramická medaile zpodobňující kočičí hlavu z dílny paní učitelky Štočkové a Šimkové. 

Co dodat na závěr, odcházeli jsme plni dojmů a radostného očekávání. Zápis jsme úspěšně zvládli stejně jako 

mnoho dalších šikovných dětí, které v září poprvé usednou do školních lavic! 

                                                                               Mgr. Petra Nedvědová  
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Týden o zdravé výživě 
První březnový týden probíhal ve školní družině ve znamení zdravé výživy. 

Děti se formou hry učily základy zdravé výživy, povídaly si o jejích složkách,            

o důležitosti vitamínů, minerálů a vlákniny, učily se správně zařazovat ovoce              

a zeleninu, vyplňovaly pracovní listy a testy. Dokonce si vytvořily „ledničku plnou 

zdravých potravin“. Také si ale povídaly a diskutovaly nad potravinami, které 

našemu tělu ve větší míře škodí. Varováním pak byla zvýšená konzumace cukru. Teď 

už všichni vědí, jak je důležité starat se o svoje tělo,  jak se správně stravovat, jak 

prospěšný je pohyb a otužování. Vše jsme si společně užili a odměnou nám byl 

létající pejsek z oblíbeného slizu. Už teď se těšíme na duben, kdy se ve školní 

družině uskuteční další projekt - tentokrát Dopravně-bezpečnostní týden. 

                                                                         Děti ze školní družiny 

 

 

Dopravně bezpečnostní týden ve školní družině 
Ve školní družině proběhl bezpečnostně - dopravní týden. Děti se učily poznávat základní dopravní 

značky, důležitá telefonní čísla, zkoušely, jak pomoci kamarádovi, který omdlel nebo kterému teče krev        

z nosu. Diskutovali o tom, jak ošetřit malá poranění nebo jaká je povinná výbava cyklisty.  

Děkujeme Úřadu městské části Praha 15 a hasičskému sboru z Horních Měcholup, od nichž jsme 

získali materiály k této akci. 

                                                                        Ilona Kotíková 
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Chystáme se na Velikonoce 
První polovina dubna se na Křimické nesla v duchu příprav na oslavu Velikonoc. Děti 

z prvního stupně se svými učitelkami a vychovatelkami pilně nacvičovaly písničky, tanečky        

a scénky na velikonoční besídku. Té vždy předchází velikonoční tržnice. Do přípravy výrobků 

se zapojili i rodiče, a dokonce i prarodiče, kteří se v úterý 9. dubna zúčastnili odpoledních 

velikonočních dílen. Spolu se svými dětmi a jejich učitelkami stříhali, lepili, vybarvovali nebo 

zdobili kraslice, takže vzniklo mnoho hezkých výrobků, které šly na tržnici na odbyt. 

Do přípravy výrobků se zapojil i druhý stupeň. Žáci na nich pracovali při výtvarné 

výchově a při pracovních činnostech.  

                                                                   Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

Velikonoční tržnice a besídka 
Konečně je tu jaro a s ním jako každý rok velikonoční tržnice s besídkou. Žáci i rodiče opět vyrobili 

spoustu velikonočních ozdob, kraslic, věnců i věnečků, perníčků a jiných dobrot, o které byl velký zájem. Po 

tržnici následovalo vystoupení všech oddělení družiny a školních kroužků. Děti nás potěšily scénkami, 

písničkami, velikonočními koledami a říkankami. Oslava jarních svátků dala všem velkou práci, ale výsledek stál 

za to.   

                                                                               Mgr. Ilona Karafiátová  
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Ani mladé „hokejky“ se neztratily 
 V úterý 12. února 2019 se naši mladí florbalisté zúčastnili dalšího 

kola o Pohár starosty Prahy 15. A jak už titulek napovídá, bylo to 

vystoupení zdařilé.  

 Hned v prvním utkání jsme si s chutí zastříleli proti ZŠ Hostivař     

a s přehledem vyhráli. Následně jsme narazili na pozdějšího vítěze, ZŠ 

Veronské náměstí, který nás proškolil především z produktivity, a po 

pěkném výkonu jsme se nakonec museli smířit s prohrou 8:3. Ani 

následující střetnutí jsme bohužel nedokázali zvládnout a s domácím 

družstvem, ZŠ Nad Přehradou, jsme prohráli. O to více jsme byli nabuzeni 

do posledního zápasu. Ten jsme opět bravurně zvládli a nakonec jsme se 

mohli radovat z krásného třetího místa. Připsali jsme další tři body do 

průběžného pořadí škol a nadále držíme první místo. 

 Za předvedené výkony a reprezentaci školy musím opět poděkovat 

všem zúčastněným.  

Soupiska: Vítek Kápička, Antonín Postler, Adam Michek, Jiří Kotík, 

Ondřej Coufal, Patrik Švec, Adam Duda, Kryštof Mikula, Adéla Černá. 

                                                              Mgr. Jan Salač 

 

„Rána, bum, kočičí hřbet“ 
 Nejspíš tápete, o čem asi článek bude. Vypůjčila jsem si tato slova ze staršího českého filmu 

Metráček, kde si děti základních škol poměřovaly síly ve vybíjené. I naše dívky 4. a 5. tříd si změřily síly 

s dívkami škol Prahy 15. Do týmu byly vybrány: Karolína Kleindeinstová, Karolína Ludwig, Lucie 

Vondrová, Emma Majorská, Ema Ballková, Anna Šetinová, Adéla Černá, Aneta Kučerová, Denisa 

Žoldáková, Natálie Gottwaldová, Tereza Mazancová a Anna Frýdková. Dívky neměly mezi ostatními 

konkurenci. Ránu měly nechytatelnou a v obraně proti střelám soupeřek jim pomohl kočičí hřbet. 

Chybovaly jen párkrát. Ze čtyř hraných zápasů 4x vyhrály a zaslouženě se radovaly z 1. místa. Získaly pro 

školu 5 cenných bodů do celkového hodnocení Poháru starosty Prahy 15. Jako tým naprosto oslnily. Velká 

gratulace a velké díky. 

                                                                        Mgr. Zuzana Piherová 
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OVOV – mladé „olympijské“ naděje se blýskly v okresním kole 
 ZŠ Hostivař pořádala v úterý 2. dubna okresní kolo olympijského odznaku všestrannosti. Naše 

škola se zúčastnila jak soutěže družstev, které se skládalo ze čtyř dívek a stejného počtu hochů, tak 

v soutěži jednotlivců. Disciplíny byly následující: trojskok snožmo, přeskoky přes švihadlo 2 minuty, 

kliky 2 minuty, hod medicinbalem přes hlavu v postavení zády. V páté disciplíně byl na výběr běh na 

1000 m, nebo 2 min driblink mezi metami. 

 Bylo na co koukat. V soutěži družstev jsme se hned po první disciplíně usadili na prvním místě   

a to jsme udrželi až do konce. Některé výkony našich závodníků byly opravdu parádní. Svědčí o tom       

i obsazení všech prvních míst v soutěži jednotlivců věkové kategorie CH2005. Zde se na prvním místě 

suverénně umístil Marek Drahoš.   

 V soutěži jednotlivců a jednotlivých kategorií se nejvíce dařilo Monice Florové a Sáře 

Zavřelové, které taktéž ovládly svoje věkové kategorie, a stejně tak jako naše družstvo postupují do 

krajského kola. To se uskuteční 17. května 2019 na atletickém stadionu Slavia Praha. Na výborném 

třetím místě se ve své kategorii umístil Matěj Macht. 

 Neztratili se ani další naši závodníci. Ti sice nepostupují, ale naši školu reprezentovali 

s nasazením a odhodláním poprat se o co nejlepší výsledek. Třeba někteří z nich příští rok vystoupají na 

stupně vítězů také. 

Účastníci - družstvo:  Andrea Slavíková, Adéla Štěpánská, Zuzana Rusňáková, Aneta Blažková,  

   Matyáš Braný, Václav Hřídel, Antonín Votava, Marek Drahoš 

Jednotlivci:  Tereza Tiptová, Marika Malá, Veronika Černá, Matěj Macht, Pavel Candra, 

   Filip Tuček, Kateřina Machková, Veronika Muroňová, Monika Florová,  

   Julie Koudelová, Eliška Veselá, Sára Zavřelová  

                                                                                                  Mgr. Jan Salač 
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TALENT 

 
Filip Tuček z 8. B se od dětství věnuje hokeji a nedávno se zúčastnil Mládežnického mistrovství republiky. 

Co ho k hokeji přivedlo a jak si v něm vede, se dočtete v našem rozhovoru.    

              

Proč sis vybral právě hokej? 

Když jsem byl malý, bral mě a mého bratra na hokejové zápasy děda v Táboře. Hrozně se nám to líbilo, a tak 

nás rodiče přihlásili do Kobry Praha. Mně se to zalíbilo a zůstal jsem u toho až doteď. 

A kolik ti bylo let? 

To mi byly asi čtyři. 

Na jaké pozici hraješ? 

Začínal jsem jako hráč. U menších dětí se totiž nerozlišuje, jestli je to útočník nebo obránce. Teď jsem 

brankář. 

Jak často trénuješ? 

Tréninky máme každý den a jsou dlouhé hodinu až dvě. K tomu každý víkend a každý druhý čtvrtek zápasy. 

Teď mám tři týdny volno, což jsou jediné týdny v roce. Skončila totiž sezóna a pak nás čeká příprava off ice, 

to znamená suchá příprava – běháme, posilujeme.  To je nejméně zábavná část roku. Na led se vrátíme zase 

až v polovině července.  

Trénuješ tedy i o prázdninách?  

Ano, tréninky jsou i v létě. Stihnu jen dovolenou s rodiči a pak jezdím na letní gólmanské kempy, kde nás 

trénují bývalí hráči z extraligy. 

Máš čas ještě na něco jiného?  
Na žádné jiné koníčky mi už čas nezbývá, hokej zabírá veškerý můj volný čas. Jsem rád, že stíhám  

přípravu do školy. 
 

 

Jaký je tvůj největší úspěch? 

Asi výhry ve Švédsku a ve Finsku. Trenér vybral nejlepší hráče z republiky v kategorii U13  U14 a vyjeli 

jsme na mezinárodní turnaje do Švédska a do Finska. Oba se nám tehdy podařilo vyhrát. 

A jak si vedeš na domácí půdě? 

Náš tým Kobra Praha hraje extraligu dorostu. V té je celkem 24 týmů rozdělených do čtyř skupin. My 

hrajeme ve skupině Sever.  

Na začátku jsme zmínili Mládežnické mistrovství ČR, jak ses tam dostal? A jak jste dopadli? 

Na tomto turnaji spolu soupeří výběry z týmů jednotlivých krajů. Bylo to pro hráče do 15 let. Já jsem hrál za 

Prahu a podařilo se nám celý turnaj vyhrát. 

Jaké jsou tvé cíle? 

Mým největším snem je se dostat do NHL. 

Do kterého týmu? A máš nějaké brankářské vzory? 

Chtěl bych hrát za Montreal Canadiens. Jejich brankářem je Carey Price. kterého obdivuji už od dětství. 

V naší extralize se mi líbí styl plzeňského brankáře Dominika Frodla. 

Přejeme ti, ať se ti tvé sny splní. 

Děkuji. 

                           Anna Vápeníková, Adéla Čechová a Adéla Kohoutová 
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1. ROČNÍK 

Jak se prvňáci sešli na hudebním jarmarku se Šímou a Lupi 
V pátek 1. března se děti z 1. A  a  1. C vypravily až do Ďáblic na hudební jarmark s Pražskou 

filharmonií a hádejte, koho tam potkaly. Šímu a Lupi, dva skřítky, kteří děti provázeli od jednoho jarmarečního 

stánku ke druhému. Jarmark to nebyl jen tak ledajaký. Každý stánek zněl jinou písničkou. A tak jsme tady 

slyšeli Johanna Strausse, jinde zase Antonína Dvořáka a o kus dále Petra Iljiče Čajkovského. Moc jsme si to se 

Šímou, Lupi a Pražskou filharmonií užili. 

A slovo na závěr:   Skončil koncert, 

                               přišla chvíle rozloučení. 

                               Prožili jsme krásný čas, 

                               proto příště přijďte zas. 

                                                                                                                                     Děti z 1. A a 1. C 

Děti z MŠ na návštěvě ve škole 
Počátkem března navštívily děti z Mateřské školy Boloňská naše první třídy. Do každé třídy přišla 

skupina předškoláků. Hned při příchodu do učebny se vítali s kamarády. V loňském školním roce ještě chodili 

společně do mateřské školy, ale letos jsou již z některých školáci. Příští rok se už budou všichni potkávat na 

chodbách naší školy nebo v družině. Také paní učitelky ze školky se zájmem sledovaly své bývalé žáčky. Jednu 

vyučovací hodinu pak všechny děti pracovaly společně. Všem se taková práce líbila a pěkně se jim dařila.   

                                            Mgr. Lenka Švimberská 
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Škola v přírodě – Špičák u Železné Rudy 
V pondělí 1. dubna 2019 vyjely třídy 2. A a 3. C na ozdravný pobyt do hotelu Čertův mlýn na 

šumavském Špičáku. Po dlouhé cestě jsme se ubytovali v hezkém hotelu. I když na sjezdovkách ještě 

ležel sníh, žáci si celý týden užívali krásné letní počasí.  

Druháčci intenzivně trénovali různé styly plavání (kraul, prsa, znak), v zábavné části lovili 

předměty ze dna bazénu, vozili se na lodičkách… 

Třeťáci se zúčastnili sportovní olympiády – hledali olympijskou vesničku, vymysleli olympijský 

znak a maskota. Celý týden se snažili podat co nejlepší sportovní výkony. Ve středu šly obě třídy na 

výlet do Železné Rudy, kde navštívily Environmentální centrum a vyslechly si zajímavou přednášku od 

Horské služby Šumava. 

Na závěr pobytu proběhlo vyhodnocení všech soutěží a balónková diskotéka. 

                  Mgr. Jana Tůmová a Marta Pospíšilová 

2. ROČNÍK 
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3. ROČNÍK 

Staré pověsti české   
I v dnešním moderním světě může probíhat výuka zábavnou formou. To nám předvedli dne          

25. března  herci pardubického souboru Pernštejni, kteří zavítali na naši školu. Poutavě nám přiblížili 

období nejstarších českých dějin. V dobových převlecích a s veselými loutkami v životní velikosti nám 

zahráli pověsti O praotci Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, zvláště O Libuši, O statečném Bivojovi,       

O Horymírovi aj. Nejvíce jsme se zasmáli Bivojovi při lovu  kance a naopak jsme hrůzou oněměli při 

rytířském souboji  Neklana s Lučany. Pobavil nás i Horymír se svým věrným Šemíkem. 

Všechny pověsti byly poutavě a vesele zahrány. Ocenili jsme i všestrannost a komičnost herců, 

kteří nás nejen poučili, ale i pobavili. 

                                                                                             Žáci 3. A a 3. B 

Miroslav Zikmund slaví 100 let 
14. února jsme si připomněli, že Miroslav Zikmund slaví sté 

narozeniny. Paní učitelka Holičová připravila pro 3. třídy 

projektový den. Nejdříve jsme zhlédli dokumentární film o jeho 

životě a cestách po celém světě, které podnikl se svým přítelem 

Jiřím Hanzelkou. Při výuce českého jazyka a matematiky jsme se 

vypravili na cestu přes Egypt, Viktoriino jezero, vodopády Iguazu    

a pohoří Andy. Za splnění úkolů jsme získali části skládačky, které 

jsme formou puzzle sestavili do mapy jejich druhé cesty. Na závěr 

projektu jsme se všichni sešli a předali si své dojmy a poznatky. 

                                                       Žáci 3. A, B a C 

Návštěva planetária 
Dne 28. února jsme se 

vypravili na exkurzi do planetária. 

Těšili jsme se na vzdělávací program 

Vesmír kolem nás, který doplňoval 

výuku prvouky. Se zaujetím jsme 

sledovali hvězdnou oblohu nad námi, 

která se měnila     v souhvězdí Orion, 

Velký a Malý vůz nebo Blíženci. 

Dozvěděli jsme se hodně nových  

informací o vzniku sluneční soustavy                

a zajímavostí o Zemi a dalších 

planetách. Na památku jsme si 

zakoupili upomínkové předměty          

s obrázky vesmíru. Za krásného 

téměř jarního počasí jsme se vraceli 

spokojeni do školy.  

                           Žáci 3. A, B a C 
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4. ROČNÍK 

4. B v knihovně 
21. března 2019 jsme vydali na plánovanou exkurzi do 

Ústřední městské knihovny na Mariánském náměstí. Prohlídka 

knihovny byla domluvena na devátou hodinu. Jaké bylo naše 

zklamání, když jsme zjistili, že chvíli před devátou hodinou došlo 

v knihovně k odstávce vody z důvodu havárie a následně 

k uzavření budovy pro veřejnost. 

Smutní jsme byli ale jenom chvilku. Pro zlepšení nálady 

jsme si dali něco dobrého na zub a vyrazili za památkami Prahy 

od knihovny na dohled. Zahráli jsme si na turisty a prošli 

Staroměstské náměstí, které patří spolu s Hradem k historicky 

nejvýznamnějším místům Prahy. Navštívili jsme barokní kostel 

sv. Mikuláše a obdivovali vnitřní výzdobu a varhany, prošli jsme 

Týnskou uličkou a prohlédli si chrám P. Marie před Týnem, dále 

jsme si vyprávěli např. o Staroměstské radnici a Orloji, jehož 

první podobu v r. 1410 zhotovil hodinář Mikuláš z Kadaně,         

a samozřejmě jsme věnovali velkou pozornost pomníku Mistra 

Jana Husa, o kterém se právě ve škole učíme.  

Vzhledem k tomu, že jsme si prošli také Mariánské 

náměstí, nemohli jsme opomenout areál Klementina, kde sídlí 

Národní knihovna ČR. Je nejstarší z veřejných knihoven u nás     

a řadí se mezi nejvýznamnější evropské a světové knihovny. 

 Co říci na závěr? Názorně jsme si vysvětlili, co znamená 

rčení „Všechno zlé je pro něco dobré“. Prožili jsme společně moc 

hezký den. Navíc o exkurzi do ÚMK nepřijdeme, máme ji 

naplánovanou na 2. května. 

                                              PaedDr. Světlana Vojtová 

 

Děti dětem  
Čtení a předčítání knih má nesmírný význam pro duševní vývoj dítěte. Rozvíjí jazyk, slovní zásobu, 

samostatné vyjadřování, fantazii, učí sociálním dovednostem, chápat dobro a zlo, zklidňuje, ulehčuje učení a pomáhá 

dosahovat úspěchů. Proto jsme uvítali nápad paní ředitelky MŠ Boloňská Mgr. Dany Petrákové zavést tradici 

předčítání dětem ze školky. Letos byli vybráni výborní čtenáři ze 4. B, a to Eliška Goldová, Zora Svobodová, 

Richard Trnka a Kryštof Hájek. 

Jak pro naše žáky, tak pro děti ze školky bylo setkání velmi obohacující a vzájemně motivující. Naši čtvrťáci 

nechtěli zklamat, a tak si museli pilovat techniku čtení a malí posluchači zase obdivovali „velké“ kamarády ze školy 

a se zaujetím naslouchali. 

                                        PaedDr. Světlana Vojtová 
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5. ROČNÍK 

Jarní ZOO 
Letošní první jarní den jsme se rozhodli strávit výletem do ZOO v Tróji. Protože většina z nás už 

tam zavítala několikrát s rodinami, pojali jsme tentokrát návštěvu jinak. Vybrali jsme si z nabídky 

výukových programů, které ZOO nabízí. Výběr byl opravdu pestrý, ale nakonec jsme zvolili program          

o šelmách. Po příjezdu do ZOO na nás už čekala naše průvodkyně Veronika, která se ujala procházky 

s výkladem o různých druzích šelem. Dostali jsme také interaktivní karty, kde jsme si přečetli různé 

informace o zvířatech a odpovídali jsme i na otázky týkající se příslušných zvířat. Procházeli jsme              

u jednotlivých výběhů šelem, zastavili jsme se konkrétně např. u pandy červené, ledního medvěda, vyder, 

kuny brazilské a vlka hřivnatého. Při výkladu jsme se dozvěděli různé zajímavosti o této skupině zvířat 

včetně ukázek jejich srstí, stop i lebky. Po skončení prezentace jsme se přesunuli na hřiště Bororo, kde jsme 

se pořádně vydováděli. Návštěvu jsme ještě ukončili krátkým rozchodem na pozdrav tučňákům                    

a plameňákům a nákupem dobrot na posilnění po rušném dopoledni.  

                                                                       Mgr. Petra Nedvědová 

 

Novinka v Aj pro žáky 5. tříd 
 Novinkou letošního roku bylo zapojení žáků 5. tříd do celopražské Soutěže pro žáky se zájmem         

o angličtinu, kterou pořádá ZŠ Bronzová. Vzhledem k tomu, že každou základní školu mohli reprezentovat 

pouze čtyři žáci, zorganizovali jsme pro zájemce školní kolo, kterého se zúčastnilo 18 žáků. Čtyři 

nejúspěšnější nás reprezentovali ve velkém finále na ZŠ Bronzová. Byli to tito žáci:  

 1. Tomáš Kočí  

 2. Adam Kiss  

 3. Emílie Pospěchová  

 4. Tereza Mazancová 

 I když se naši žáci nedostali do finále, kam postoupilo pouze šest nejlepších ze 160 zúčastněných, 

určitě tuto zkušenost využijí další roky v konverzační soutěži na druhém stupni. 

                                                                                  Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší 

25 



 

ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Když maminka nemá čas… 

Jak napálit koledníky… 

Najdi rozdíly 

název jídla z naklíčeného hrachu, které 
se jedlo o 1. postní neděli 

tradiční symbol Velikonoc – mládě 
polního hlodavce 

název středy před Velikonocemi 

květy vrby 

symbol nového života 

„cop“ z vrbových proutků 

zdroj světla (má knot) 

označení pátku před Velikonocemi 

V tajence se dozvíte, jak se nazývá týden 
před Velikonocemi. 

Tajenka: pašijový 
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7. ROČNÍK 

Ida Kelarová a Rom’n’roll   
V březnu se sedmé třídy a 9. B vypravily do Rudolfina na workshop s názvem Rom´n´roll, vedený 

uznávanou zpěvačkou a sbormistryní Idou Kelarovou. 

Členové dětského romského sboru Čvahorenge, který Ida vybudovala, zasvětili naše žáky do 

základních kroků tradičních romských tanců a naučili je zazpívat dvě romské písně. To vše s klavírním 

doprovodem muzikanta Desideria Duždy. Na závěr se všechny skupiny sešly a společně si zazpívaly            

a zatancovaly.  

Úžasná Ida Kelarová a temperamentní romská hudba zanechala ve všech účastnících silný dojem. 

                                                                                             Mgr. Petra Henderson 

                                                                  

Jak vzniká červené barvivo? 
V 7. B jsme začali zkoumat, čím jsou barveny sladkosti, které mlsáme, a limonády, které pijeme. 

Dostali jsme se až k nezdravému červenému barvivu E 120 a broučkovi, ze kterého se vyrábí, červci 

nopálovému. Je tak krásně barevný, že jsme se rozhodli, namalovat si ho v hodinách výtvarné výchovy. 

                                                                    Mgr. Petra Henderson 

 

Jarní návštěva v ZOO Praha 
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8. ROČNÍK 

 

Cílená prevence na naší škole 

 Dne 1. dubna k nám přišli na besedu policisté z Oddělení prevence Městské policie    

hl. m. Prahy. Přišli, aby nám dali rady, jak se máme chovat při zvláštních situacích, které 

naprosto nečekáme (např. slovní útok a napadení v dopravě). V naší třídě 8. A se totiž stal 

konkrétní případ - napadení cestou z návštěvy zoologické zahrady. 

 Preventisté nám vysvětlovali, jak se vyhnout těmto situacím, například nenosit 

sluchátka, protože i z toho, co slyším ve svém okolí, mohu rozklíčovat, že se něco děje, dívat 

se okolo sebe, abychom měli přehled. Když se cokoli v MHD (i jinde) přihodí a situace je 

nepřehledná, máme zavolat o pomoc, obrátit se na vyučujícího nebo jinou dospělou osobu, 

aby útočník viděl, že člověk není sám. Důležitý je čas. Vše neprodleně oznámit. To je 

opravdu velmi důležité.  

 Bylo to velmi zajímavé a poučné. Děkujeme policistům z útvaru prevence, že při své 

časové vytíženosti k nám neprodleně na školu přišli. 

                                Mgr. Květa Nekolová, Anna Sechserová a Ladislav Dvořák 
 

8. A na výletě v ZOO 
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9. ROČNÍK 

Večer se třídou 9. A 
Ve čtvrtek 14. března už za tmy se naše třída sešla ke společné večeři ve škole. Původně jsme měli vařit 

společně, nakonec se ale Sabina postarala o nás všechny a uvařila výborné boloňské špagety. Při společném 

stolování jsme probírali hlavně přijímačky, které už máme naštěstí za sebou, na výsledky si ale ještě chvíli 

počkáme. Následovalo společné mytí nádobí a příprava vybraného filmu Vonom, u kterého se všem tajil dech.          

I když jsem se po filmu trochu bála, nakonec všichni v pořádku dorazili domů. 

                                                                                                  Mgr. Adéla Koryntová 

 

 9. B v růžové… 

Představení Rom’n’Roll 
V Rudolfinu jsme navštívili workshop Rom’n’Roll, který vede zpěvačka Ida Kelarová.  Začalo se 

uvítáním   a představením členů souboru Čhavorenge. Dokonce jsme se i rozezpívali.  

Dostali jsme texty s romskými tradičními písněmi, které pro nás byly napsané tak, jak se vyslovují. Nejdříve 

nám je zazpívaly děti ze sboru, abychom chytli melodii, a my jsme se k nim později přidali. První píseň byla 

spíše pohodová a pomalejší. Druhá byla hodně energická, rychlejší a text byl složitější. Mezi zpěvem byly          

i krátké přestávky, abychom si mohli popovídat se členy sboru, což nás bavilo.  

Druhá část programu zahrnovala výuku romského tance a informace o romské kultuře. Na závěr jsme si 

společně zazpívali. Představení se nám moc líbilo a vřele ho doporučujeme. 

                                                                                       Anička Vápeníková a Míša Hertlová 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Muž zepředu, nebo z profilu? 

Najdi mezi kávovými zrny tři berušky a tři 

dětské tváře. 
 

Kolik osob vidíš na obrázku? 

Už odplouvá… 

Vlnící se písmena… 

TENTOKRÁT O CHUCKU NORRISOVI 
V roce 2005 vznikla na internetu skupina, která začala vymýšlet 

zábavná tvrzení o Chucku Norrisovi. Dnes už jich jsou tisíce a my 

Vám přinášíme ty nejoblíbenější: 

 
Chuck Norris má doma koberec z grizzlyho. Grizzly není 

mrtvý, jen se bojí pohnout. 

Chuck Norris jednou nakopl koně do brady. Jeho potomky 

dnes známe pod označením žirafa. 

Chuck Norris dokáže vypít kohoutkovou vodu na ex. 

Chuck Norris dokáže zapálit papír lupou. V noci. 

Kovbojské boty Chucka Norrise jsou z pravých kovbojů!  

Chuck Norris zastřelil 57 teroristů na dva výstřely. Ten první 

výstřel byl varovný.  
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ZAMĚŘENO NA...                                              JÍDLO A PITÍ 

 
MC Donald´s je společnost, která patří mezi největší světové řetězce rychlého občerstvení. 

Založili ji bratři McDonaldové roku 1940. Úplně první stánek byl otevřen v San Bernardinu 

v Kalifornii. Roku 1955 ji převzal podnikatel Ray Kroc a roku 1960 byla firma přejmenována na 

McDonald’s Corporation. Hlavním symbolem firmy se stal hamburger.  

U nás je McDonald’s nejoblíbenější rychlé občerstvení. První restaurace v ČR byla otevřena 

roku 1992 v Praze ve Vodičkově ulici. Dnes je u nás provozováno přes 95 restaurací ve velkých 

městech, v obchodních centrech a u dálnic, kde zákazníci nemusí ani vystupovat z auta, protože je 

možnost využít McDrive. 

Dnes už McDonald’s nenabízí zdaleka jen hamburger, ale můžete se tu stavit na snídaňové 

menu, dát si kávu, zmrzlinu nebo zeleninový salát. 

                                                                                                          Adéla Kohoutová 
 

Také si občas zajdete na něco dobrého do KFC, k McDonaldovi nebo do jiného fast foodu? Po přečtení 

článků v naší rubrice Zaměřeno na… už budete vědět nejen, co se v nich vaří, ale také něco o jejich historii. 

 

 

Burger King je americký řetězec rychlého občerstvení. Byl založen v roce 1954 Jamesem Mc 

Lamorem. Chvíli poté byla v Miami otevřena první Burger King restaurace. Po celém světě je 

otevřeno více než 15 tisíc restaurací, z toho víc než polovina se nachází ve Spojených státech. 

Z názvu vyplývá, že se bude jednat o podnik zaměřující se hlavně na burgry.  

Hlavním produktem podniku je hamburger Whopper. Je prodávám v mnoha variantách, od 

nejmenšího Whopper junior až po Whopper Triple. Skládá se z grilovaného mletého masa, 

majonézy, zeleniny a případně dalších přísad, uzavřených v housce s posypem ze sezamových 

semínek. 

 V Česku je Burger King jedním z nejznámějších fastfoodů. První zde byl otevřen                 

25. listopadu 2008 v nákupním centru Zličín.  

                                    Radek Vinařský 
 

 

 

 

 Rychlé občerstvení KFC založil Harland David Sanders v roce 1930, kdy koupil motel            

a kavárnu v Corbinu v americkém státě Kentucky. O 9 let později, v roce 1939, vytvořil tajnou směs 

11 druhů bylinek a koření nazvanou Original Recipe. Takto připravovaná smažená kuřata začal 

Sanders poprvé prodávat v roce 1930 v jídelně Sanders Court & Café, která byla součástí jeho 

čerpací stanice v Corbinu.  

Za dalších 17 let se Sanders rozhodl prodat svůj tajný recept vlastníkům jiných restaurací. 

První, kdo jeho postup použil, byl Pete Harman v South Salt Lake v Utahu. Společně roku 1952 

otevřeli první provozovnu, pojmenovanou Kentucky Fried Chicken. V roce 1968 už fungovalo 638 

restaurací KFC a v roce 1971 bylo v provozu již 3500 restaurací. 

Dnes restaurace KFC nabízejí více než 400 různých produktů. Základní nabídku tvoří kousky 

kuřete, připravované podle tajného receptu Harlanda Sanderse. Mezi nejoblíbenější produkty patří 

Twister, což je tortilla plněná kuřecím masem, rajčaty, salátem a majonézovou omáčkou. 

V České republice otevřelo KFC první restauraci v roce 1994. Stejně jako u McDonald´s to 

bylo ve Vodičkově ulici v Praze.  

Lucie Pondělíčková 
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Bageterie Boulevard je český řetězec provozoven rychlého občerstvení s hlavním sídlem v Praze - 

Hloubětíně. První provozovna byla otevřena v roce 2003 na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích. 

Dnes je v provozu 22 poboček a jsou rozmístěny téměř po celé republice. V Bageterii Boulevard si 

můžete pochutnat nejen na různých druzích čerstvých baget, ale také na salátech, polévkách a dalších 

pokrmech. Tento druh občerstvení láká především mladé lidi, studenty nebo lidi pracující v kancelářských 

budovách, a proto se pobočky nacházejí především v nákupních centrech a v univerzitních městech. 

Bageterie Boulevard se stala natolik oblíbeným zařízením, že otevřela pobočky i v zahraničí – na 

Slovensku, v Německu, a dokonce i dvě v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.  

                                                                                   Adéla Svobodová 

 

 
 

 

Pizza Hut je americká společnost, která je známá především pro svou italsko-americkou kuchyni. 

Ochutnat zde můžete kromě pizzy i těstoviny, zeleninové saláty nebo dezerty. 

První restaurace byla otevřena ve Spojených státech ve městě Wichita bratry Carneyovými v roce 

1958. V České republice se restaurace Pizza Hut objevila už v 90. letech minulého století, ale v roce 2004 

náš trh opustila. Milovníky pizzy potěšili znovu v srpnu 2017, kdy se společnost vrátila do Česka                

s pobočkou v pražském Palladiu. Od té doby otevřeli další čtyři restaurace, ale pouze v Praze.  

Pizzu Hut vlastní stejná společnost jako KFC. 

                                                                                                              Michal Kadečka 

 

 
Starbucks je jednou z nejznámějších a z nejnavštěvovanějších kaváren vůbec. Má otevřených 

celkem 29 000 poboček v 74 zemích světa. Sídlí v Seattlu ve Washingtonu. Starbucks nabízí spoustu druhů 

kávy, čajů, zákusky a v pobočkách, které se nacházejí v hlavním městě státu, prodávají i hrnky 

s nejznámější památkou města. Jméno „Starbucks“ pochází z románu Bílá velryba. 

 První pobočku Starbucks otevřel v roce 1971 na Pike Place Market v Seattlu, kde se nachází 

dodnes. Firmu založil učitel angličtiny Jerry Baldwin, učitel dějepisu Zeve Siegle a spisovatel Gordone 

Bowkere. Tito tři muži měli známého, který podnikal v kávovém průmyslu, a podle něho se inspirovali       

a založili kavárnu. Společnost se rozšiřovala velmi rychle a stávala se čím dál populárnější. V roce 2009 se 

Starbucks stal největším prodejcem kávy na světě. 

 V České republice byla první pobočka otevřena v roce 2008 v Praze na Malostranském náměstí, 

kde dříve sídlila Malostranská kavárna. Starbucks kavárna tam sídlí dodnes. Celkový počet poboček 

v České republice je 41, z toho jich je 31 v Praze. 

                                                   Anička Vápeníková  

 

 

 

 

Costa Coffe, zkráceně Costa, je známý kavárenský řetězec, který sídlí ve Spojeném království. Má 

1700 poboček a je také dodavatelem kávy. Aktuálně byl řetězec koupen značkou Coca-Cola. Costu založili 

italští bratři Sergio a Bruno Costa, podle kterých se řetězec jmenuje, v roce 1971. 

 Řetězec začínal jako pražírna kávy a až později se rozšířil na kavárny. První pražírna byla otevřena 

v Lambeth v Londýně v roce 1971. V roce 1978 se otevřela první kavárenská pobočka na Vauxhall Bridge 

v Londýně. Pobočku otevřely manželky bratrů. 

 První kavárna Costa Coffe v České republice byla otevřena v roce 2008 v obchodním centru Flóra. 

Dnes už má tento řetězec v Čechách více než 50 poboček. 

                           Anička Vápeníková  
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Zpěvačka Ewa Farna je těhotná!    
 Ewa Farna oznámila tuto novinku pomocí videoklipu ke 

své nové písni Ta o Nás a spoustu fanoušků i některých jejích přátel, 

hodně překvapila, protože těhotenství dlouho utajovala.  

 Píseň poprvé zazněla na zpěvaččině svatbě s Martinem 

Chobotem. Tento videoklip byl nejdříve určen jen pro svatební hosty, 

protože zachycuje jejich celý život, ale pak se rozhodli, že ho zveřejní. 

„Někteří svatebčané nás přesvědčovali o tom, že by ji lidé pro svou 

upřímnost a přirozenost měli mít šanci slyšet, my jsme ale dlouho 

váhali. Pak ale přišel další impulz, který podpořil smysl toho proč          

a k jaké příležitosti ji poslat do světa,“ dodala Farna. Videoklip totiž 

doplnili o několik záběrů, na nichž má Ewa zelené upnuté šaty a pod 

nimi se rýsuje velké bříško. Protože si Farna své soukromí střeží, 

nesdělila ani termín porodu, ani pohlaví miminka.   

                          Marika Malá 

 

Předávání Oscarů 2019 

V pondělí 25. února 2019 se uskutečnilo předávání Oscarů. Nejlepším filmem se stala Zelená kniha, nejlepším 

hercem a herečkou v hlavní roli se stal Rami Malek z filmu Bohemian Rhapsody a Olivia Colman z filmu Favoritka. 

Film Bohemian Rhapsody sice nevyhrál cenu za nejlepší film, přesto si odnesl nejvíce sošek – celkem čtyři. 

Ceremoniál předávání Oscarů zahájila skupina Queen skladbami We Will Rock You a We Are The Champions. 

Představitel Freddieho Mercuyho Rami Malek si z předávání přinesl i jeden nechtěný zážitek. Při odchodu      

z pódia spadl přímo mezi diváky v 1. řadě a upustil svou sošku Oscara. Malekovi přišli na pomoc zdravotníci               

a zkontrolovali, zda je v pořádku. Film o kapele Queen přinesl Malekovi nejen světovou slávu, ale také životní lásku. 

Herec je zasnoubený s kolegyní z filmu Lucy Boytonovou. 

                                                                                   Míša Hertlová 

                       

Zemřel herec Luke Perry 
Dne 4. března 2019 zemřel herec Luke Perry. Na konci 

února prodělal mozkovou příhodu a byl převezen do nemocnice 

v Mansfieldu. Původně tam měl být pouze na pozorování, ale 

později ho museli uvést do umělého spánku, ze kterého se už 

neprobral. 

Většina z nás ho zná ze seriálu Riverdale, kde hrál otce 

Archieho Freda. Jeho nejznámější rolí je ale Dylan McKay ze 

seriálu Beverly Hills 90210, který se promítal od roku 1990 do roku 

2000, a pamatují si ho spíše naši rodiče. Hrál také ve filmech jako 

Buffy, přemožitelka upírů, Pátý element nebo Alice upside down. 

V létě mělo začít natáčení nových dílů Beverly Hills 90210 

s původní hereckou sestavou. Luke Perry se toho bohužel nedočkal. 

Herec měl dvě dospělé děti - syna Jacka a dceru Sophii. 

                                                   Míša Hertlová 
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Harry Potter a Ohnivý pohár – ilustrované vydání  
 Britské nakladatelství Bloomsbory zveřejnilo 12. března 2019 

první náhled na nově připravovanou ilustrovanou knížku Harry Potter 

a Ohnivý pohár. Knížka bude doprovázena překrásnými ilustracemi 

od britského malíře Jima Kaye, stejně jako již vydané předchozí tři 

díly, které sklidily ve světě velký úspěch. Prvního dílu, tedy Harryho 

Pottera a Kamene mudrců, bylo prodáno přes více než 500 milionů 

výtisků a bylo přeloženo do 80 jazyků. 

Ve čtvrtém díle nás čtrnáctiletý čaroděj Harry Potter znovu 

zavede do Bradavic, kde se tentokrát bude konat Turnaj tří 

kouzelníků. Zúčastnit se ho mohou ale pouze kouzelníci, kterým již 

bylo sedmnáct let. Pohár však „vyhodí“ jméno našeho čtrnáctiletého 

hrdiny.  Podle pravidel se bude muset turnaje zúčastnit. Čekají ho 

nebezpečné úkoly, draci a temní čarodějové. Předpokládané vydání 

knížky je zatím naplánované na 8. října 2019.  

                                         Terezie Koudelková 

Století se značkou Aero 
 Výstava Století se značkou Aero probíhá od 22. března 

do 17. listopadu 2019 v Národním technickém muzeu. 

Společnost Aero Vodochody byla založena v únoru 1919 

v tehdejším Československu a může se chlubit nepřetržitou 

výrobou po dobu 100 let. V meziválečném období patřilo Aero 

spolu se společnostmi Letov a Avia k hlavním výrobcům 

československých vojenských letadel. Vyrábělo také sportovní 

a dopravní letadla. K nejznámějším vojenským letounům patří 

Aero Ab-11. Během okupace Aero muselo vyrábět letadla pro 

německou leteckou armádu Luftwaffe.  

 Na budově Národního technického muzea byl vystaven 

cvičný letoun Aero L-29R Delfín. Výstava se věnuje nejen 

nádherným letadlům, ale i jejich pilotům. Spoustu dalších 

zajímavostí se dozvíte na výstavě v Národním technickém 

muzeu v Praze. 

                                                  Anna Mikulová 

Velké dobrodružství Čtyřlístku 
 Po úspěšném celovečerním rodinném filmu Čtyřlístek ve 

službách krále se začátkem dubna uskutečnila premiéra nového 

animovaného filmu s našimi čtyřmi nezapomenutelnými hrdiny 

Fifinkou, Pinďou, Bobíkem a Myšpulínem. Film byl vytvořen              

k 50. výročí vydání prvního kresleného komiksu této slavné čtveřice.  

 Děj se odehrává na kraji Třeskoprsk, kde bydlí čtyři dobří 

kamarádi – Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín. Jednou u táborového 

ohně vzpomínali na dobrodružství, jež zažili v minulém roce. Každý 

z hrdinů převypráví příběh, který je podle něho úplně nejlepší. 

S Pinďou se dostaneme na horolezecký výlet na Ďáblův palec, 

s Myšpulínem budeme pátrat po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem 

poletíme do vesmíru a s Fifinkou navštívíme o Vánocích malé čertíky.  

                                                          Terezie Koudelková 
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KOMIKS 

Připravily: Denisa Dubová a Adéla Svobodová 
 


