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Milí čtenáři,
dostáváte do rukou první letošní vydání časopisu Křimda. Časopis vychází v době, kdy si
připomínáme 30. výročí založení naší školy. A jako každý z nás rád oslaví narozeniny v kruhu
svých nejbližších, i škola se chystá ve čtvrtek 8. listopadu 2012 připomenout si se svými žáky a
učiteli významné jubileum.
Že je to hodně let? Možná byste se divili, ale třicetiny slaví např. také princ William
s manželkou Catherine, kapela Elán, E. T. mimozemšťan - jeden z nejslavnějších filmových hrdinů
všech dob, Mach a Šebestová - nejslavnější čeští školáci 3. B, smajlíci - kombinace interpunkčních
znamének k rozlišení mezi zprávou vážnou nebo s vtipným dodatkem. Před 30 lety vyšlo rovněž
první CD, a to se skupinou ABBA, začali jsme užívat první mobily a notebooky... určitě bychom
mohli ve výčtu pokračovat...
Ano, je to hodně let a mnoho změn nejen v životě každého z nás, ale i v životě školy. Proto
se těším, že si tu školní oslavu všichni hezky užijeme.
Nové redakční radě pod vedením paní učitelky Procházkové přeji radost ze zdařilých čísel Křimdy
a mnoho spokojených čtenářů.
PaedDr. Světlana Vojtová
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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Kamila Merxbauerová
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1. Jak dlouho učíte na naší škole?
Letos už čtvrtým rokem, ale první žáky
jsem začala mučit  v roce 2001.
2. Který předmět jste měla nejraději a
který patřil mezi vaše nejméně oblíbené,
když jste studovala?
Od základní školy mě nejvíc bavil
přírodopis a dějepis, na střední škole se
k nim připojila psychologie a další
společenské vědy. Nikdy mi k srdci
nepřirostla
fyzika,
hlavně
pasáž
o fungování motorů .
3. Čím jste chtěla být, když jste byla
malá?
Dlouhou dobu jsem snila, že budu
archeoložkou. Fascinoval mě starověký
Egypt a já si představovala, jak najdu
novou hrobku zapomenutého faraona.
4. Co děláte ve volném čase?
Svůj volný čas věnuji především synovi,
kterému je 5 let. Vymýšlím program, aby
bavil nás oba. Často vyrážíme do přírody,
na hřiště, do Toulcova dvora za zvířaty, do
dinoparku,
jezdíme
tramvají
a
navštěvujeme zajímavá místa v Praze,
společně kreslíme a vyrábíme drobné
dárky svým blízkým.
Když vyšetřím
chvilku jen pro sebe, většinou se začtu do
historického románu nebo časopisu
Epocha. Ráda také poslouchám hudbu.
5. Jakou posloucháte hudbu?
Poslouchám jakoukoliv rytmickou hudbu,
ať již domácí produkce či zahraniční.
Dříve jsem dávala přednost hudbě folkové,
dnes mám blíže k hudbě populární, avšak
vyhraněně oblíbeného interpreta či skupinu
nemám.
6. Kdybyste chytila zlatou rybku, jaká
by byla vaše tři přání?
V tuto chvíli po obrovském zklamání
z chování žáků, jimž jsem plně důvěřovala,
bych si zejména přála, aby v sobě našli
schopnost nést důsledky svých činů a
postavili se k odpovědnosti jako již dospělí
čestní lidé. Za splnění tohoto přání bych
rybku pustila.
7. Co byste chtěla dělat, kdybyste nebyla
paní učitelka?
Jak jsem uvedla dříve, mohla to být
archeologie, či oblast psychologie. Určitě

by to však byla práce s lidmi, nebo ještě
lépe s dětmi.
8. Čím vás vaši žáci nejvíce rozčilují?
Rádi se považují za dospělé, nicméně
někteří nejsou schopni dostát svým slibům.
9. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Asi Vás zklamu, ale vyloženě oblíbené
jídlo nemám. Nicméně preferuji jídla
z italské kuchyně.
10. Měla jste někdy chuť nechat profese
učitelky?
Jsem učitelkou ráda, sama jsem si tuto
profesi vybrala, i když patří mezi velmi
náročné. S výjimkou situace, kdy mne
hrubým způsobem zklamali moji vlastní
žáci, kteří v sobě nedokázali najít tolik
čestnosti k vydání zloděje ze svých
vlastních řad, jsem nikdy svého výběru
životní profese nelitovala.
11. Na jaké místo na světě byste se chtěla
podívat?
Z předchozích vypovědí je zřejmé, že by to
mohl být třeba Egypt. Jistě je krásných
míst stojících za návštěvu hodně. Vždy je
však důležité i to, s kým na daném místě
pobýváte. I to nejkrásnější místo přestane
být přitažlivé, nejste-li tam s tím, s kým
chcete být.
12. S kterou postavou z historie nebo
současnosti byste se chtěla setkat? A
proč?
Takových postav by byla celá řada, ať už
z dávné či nedávné minulosti. Pokud si
mám vybrat společensky významnější
osobnost, ráda bych se setkala Imhotepem,
což byl lékař, stavitel a mudrc za faraona
Džósera, který žil dva a půl tisíce let před
naším letopočtem.
Martina Pišínová

REDAKČNÍ RADA SE PŘEDSTVUJE

PETRA PAVLÍKOVÁ
šéfredaktorka

MARTINA PIŠÍNOVÁ
zástupkyně šéfredaktorky

JAREK VONDRA
redaktor

MARTIN KOMENDA
redaktor

KÁJA HYNKOVÁ
redaktorka

MICHAL BLAŽEK
redaktor

DOMINIK CHRASTIL
redaktor

KAČKA ŠINDELÁŘOVÁ
redaktorka
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Vzpomínání
Tak Křimická už slaví 30. narozeniny. Když jsem si sedla k psaní tohoto článku, s úžasem jsem
si uvědomila, že je to vlastně polovina mého života. Polovinu svého života jsem prožila na Křimické!!!
Za tu dobu se změnila škola i já. Zatímco já stárnu a „krásy“ mi ubývá, škola mi připadá každým rokem
hezčí, barevnější, přitažlivější.
Nastoupila jsem v říjnu roku 1982. Nebyla to první škola, na níž jsem působila, ale voněla
čerstvou malbou, barvami, novým nábytkem. A sledovala jsem, jak si ji zabydlujeme. Přibývalo květin
na chodbách i ve třídách, na stěnách se objevovaly nové dětské obrázky a v kabinetech učební pomůcky.
Začali jsme zařizovat knihovnu, kupovala jsem nové knížky. To se mi líbí ještě víc než vybírat nové
šaty. I pozemek kolem školy byl stále zajímavější. Tu a tam se objevovaly i skvrny na kráse. Nenechavé
ruce poznamenaly desky lavic povedenými i nepovedenými malbami a rytinami, na stěnách se objevily
nehezké skvrny od vlhké houby. Bylo mi to líto.
Ale důležitější jsou lidé. V životě školy se vytvářely nové vztahy a nové tradice. Jedna
z nejhezčích je slavnost posledního zvonění, kdy zapomeneme na všechny problémy a připomínáme si,
co hezkého jsme ve škole prožili. A nemyslím jenom děti. I my dospělí si ve škole hledáme kamarády.
I já jsem jich tu našla hodně. Proto také budu na Křimickou ráda vzpomínat, až odtud jednou odejdu.
Ráda vzpomínám na své žáky, kterým jsem dělala třídní učitelku. Neobešlo se to někdy bez
problémů, ale těší mě potkávat je po letech a sledovat jejich úspěchy. S mnohými jsem se setkala v roli
rodičů.
Nedovedu si představit, že jednou ze školy odejdu. Doufám, že to bude dřív, než uslyším
strašidelnou větu: „ …a paní učitelko, víte, že jste učila mou babičku?“
Pamětnice Mgr. Jana Kučerová
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Příprava oslav 30. výročí založení školy
V posledních týdnech je v naší škole rušno, protože v plném proudu probíhají přípravy na
oslavu 30. výročí školy. Kromě výzdoby pracujeme i na bohatém programu, na kterém se podílí
téměř všichni učitelé i žáci naší školy.
Děti z 1. stupně připravují několik tanečních vystoupení, například Draka bolí zub, Když jde
malý bobr spát, Vyjmenovaná slova s Dádou Patrasovou, čtvrťáci předvedou muzikál v anglickém
jazyce a čeká nás i hra na flétnu v podání současných i bývalých žáků školy pod vedením paní
zástupkyně PaedDr. Světlany Vojtové.
Na druhé stupni převzaly patronát nad přípravami paní učitelky Květa Nekolová a Jana
Kučerová. Žáci nacvičují pěvecké vystoupení, zazní například písně Náměšť, Kytky a objeví se
i písně v anglickém a německém jazyce. Žáci, kteří se učí ruský jazyk, připravují hru a píseň
v ruštině. Chybět nebude ani taneční vystoupení s názvem Fotbalová jedenáctka.
Držíme palce, aby všem vyšla vystoupení podle jejich představ.
Mgr. Simona Procházková, Adéla Trejbalová
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Zájezd do Anglie
Ve čtvrtek 27. září jsme vyrazili na zájezd do Londýna Vyjeli jsme před pátou
hodinou od místního úřadu a po několika hodinách už jsme přejížděli hranice ČR. Přes
Německo a Francii jsme dojeli až do francouzského přístavu Calais. Zde si nás prověřili
celníci, jestli náhodou nejsme nějací zločinci nebo tak něco. Pak jsme se nalodili na
trajekt směr anglický přístav Dover. Cesta trajektem byla v pohodě, protože moře bylo
klidné.
Na programu jsme měli první den prohlídku Londýna a jízdu metrem. Navštívili jsme
Trafalgar Square, Picadilly Circus a poslechli jsme si Big Ben u budovy parlamentu.
Odpoledne jsme navštívili muzeum voskových figurín Madame Tussed´s, ve kterém
„potkáte“ všechny možné slavné osobnosti a absolvujete strašidelnou cestu. Část
expozice nás zavedla do starého Londýna.
K večeru jsme absolvovali jízdu metrem k parkovišti, kde si nás vyzvedly rodiny,
u kterých jsme bydleli. Cesta metrem byla fajn, ale v londýnském metru je horko.

7

NOVINKY OD NÁS

Druhý den byl ve sportovním duchu – navštívili jsme Wembley, Chelsea Football
Club Stadium a Wimbledon. Stadion v Chelsea byl největším zážitkem pro kluky,
protože si také mohli koupit nějaké suvenýry. Den jsme zakončili projížďkou
osvětleným Londýnem.
V neděli jsme jeli na celodenní výlet do Woburn Abbey a do Cambridge. Ve Woburn
Abbey jsme si prohlédli zámek a zámecký park s jeleny. Odpoledne jsme navštívili
Cambridge. Tam jsme se projeli na lodičce přes řeku Cam a viděli jsme univerzitní
budovy okolo ní.
Poslední den v Londýně jsme se „proletěli“ na obřím ruském kole London Eye
a prošli jsme se po Milenium Bridge ke katedrále sv. Pavla. Kolem divadla Globe
a křižníku HMS Belfast z druhé světové války jsme došli až k Tower Bridge. Odtud
jsme jeli do Greenwiche, kde jsme zakončili návštěvu Londýna u nultého poledníku.
Zájezd byl super a rádi bychom tam jeli znova.

Katka Mlezivová, Adéla Trejbalová, Dáda Valová
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Setkání k výročí vzniku
Československé republiky
Jako tradičně jsme se 23. října
2012 sešli u pomníčku, který nám
připomíná smutné kapitoly z naší historie.
Uplynulo již 94 let od vzniku ČSR
a ukončení první světové války. Setkání
opět organizovala místní organizace
Svazu bojovníků za svobodu, zúčastnili se
také zástupci Úřadu Městské části Praha
15 a dalších společenských organizací.
Naše paní ředitelka převzala jménem paní
zástupkyně S. Vojtové čestné uznání,
v němž byla oceněna spolupráce školy
s Českým svazem bojovníků za svobodu.
Památku těch, kdo se zasloužili
o
vznik
Československa,
jsme
si
připomněli položením věnců za pomoci
žáků 9. ročníku a kulturním vystoupením
žáků 2. stupně, které připravila paní
učitelka Květa Nekolová.

Mgr. Jana Kučerová

Studio Rolnička
Již několik let navštěvuje naši základní školu studio
Rolnička se svými hudebními dílnami. Letos tomu nebylo
jinak a v úterý 17. října se ve společenské místnosti konal
pořad pana sbormistra Karla Virglera. Starší žáci již měli
možnost setkat se s podobným pořadem v dřívějších
letech, ale pro žáky prvních tříd se jednalo o premiéru
a zároveň první představení, se kterým se na ZŠ setkali.
Pan Virgler měl pro děti připravený pořad s názvem
Houslová pohádka. Žáci se v pohádce seznámili s chlapcem
Honzíkem, který se rozhodl naučit se hrát na housle. Na
své cestě Prahou do hudební školy se setkal s mnoha
zážitky. Děti se spolu s Honzíkem seznámily s hudebními
nástroji, hlavními pražskými památkami a zároveň se
i aktivně zapojily do hudebního projevu.
Všem dětem se hodina moc líbila a už se těší, čemu
novému se naučí při příští návštěvě Rolničky u nás ve škole.

Mgr. Petra Sigmundová
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Vědomostní soutěže
S novým školním rokem začíná nové kolo vědomostních soutěží. Na naší škole dosud
proběhl Přírodovědný klokan a školní kolo Pražského pramene.
Přírodovědný klokan je soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a 1. a 2. ročníku středních
škol z celé České republiky. V ní si mohou ověřit své znalosti z přírodopisu, fyziky, chemie
a zeměpisu. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta
UP Olomouc. Naši žáci soutěží v kategorii Kadet. Soutěžícím je zadán test s 24 úlohami. Celkové
vyhodnocení a zpracování statistik za celou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejlepších
výsledků v letošním testu na naší škole dosáhli Dominik Telvák (9. A), Jan Tůma (8. A), Dominika
Nehasilová (9. A) a Petra Pavlíková (8. A).
Soutěž Pražský pramen organizuje Gymnázium Botičská pro žáky 6. až 9. tříd pražských
základních škol s cílem probudit u žáků zájem o přírodovědné obory. V loňském roce nás ve finále
úspěšně reprezentoval Jan Lubojacký, i když patřil mezi nejmladší účastníky. Letos je naším
želízkem v ohni Matěj Sousedík ze 7. B, který zvítězil ve školním kole. V duchu tématu
Přírodovědná Praha ho ve finále čekají exkurze a různé teoretické i praktické úkoly.
Mgr. Kamila Merxbauerová

Sběr papíru
Ve dnech 15. – 22. října proběhla na naší škole tradiční akce – sběr papíru. I letos poputují
získané peníze na projekt Adopce na dálku, konkrétně pro indického chlapce Ashwatha, který

díky našemu finančnímu příspěvku může studovat. Ve škole se podařilo vybrat celkem
5411,6 kg. Nejúspěšnější na I. stupni byla třída 5. B, na II. stupni již tradičně zvítězili
deváťáci.
Mgr. Simona Procházková
Třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.C
5.A
5.B

Průměr na žáka
10,5
6,5
9,2
18,7
19,3
7,8
7,1
12,1
9,8
7,9
10,9
32,7

CELKEM (kg)

12,7

6.A
7.A
7.B
8.A
9.A

9
16,7
5,2
7,1
35

CELKEM (kg)
ŠKOLA
CELKEM

14,6

Množství ( v kg)
200,2
122,7
175,5
354,4
443,8
178,5
183,5
315,6
275,5
244,7
282,6
882,5
3659,5
252
351,6
103,5
135,5
909,5
1752,1

13,36 kg

5411,6 kg

Pořadí
6.místo
12.místo
8.místo
3.místo
2.místo
10.místo
11.místo
4.místo
7.místo
9.místo
5.místo
1.místo
3.místo
2.místo
5.místo
4.místo
1.místo
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Letos opět čeká na žáky naší školy široká nabídka kroužků. Děti si mohou
vybírat nejen z kroužků vedených učiteli školy, ale i z mnoha dalších. Výběr je
tak různorodý, že uspokojí i sportovce, počítačové nadšence, výtvarníky,
přírodovědce, tanečnice, kuchařky, malé vědce, zkrátka téměř každého.

Kroužky vedené učiteli školy šk. r. 2012/2013
malujeme pro radost
keramický kroužek
keramický kroužek
keramický kroužek
keramický kroužek
florbal
florbal
flétnový soubor

2. roč.
2.-5. roč.
1. stupeň
1. roč.
1. roč.
1. stupeň

středa
pondělí
úterý
pátek
čtvrtek
pondělí
středa
2. stupeň úterý
čtvrtek
3. A
úterý

13.00-14.00
13.00-15.00
13.30-15.00
13.00-14.30
14.00-15.00
14.30-16.00
14.30-16.00
15.30-17.00
15.30-17.00
13.30-14.30

I. Matyášková
M. Štočková
V. Kolářová
J. Kasíková
Z. Šimková
J. Carda
J. Carda
J. Carda
J. Carda
S. Vojtová

čtvrtek 13.00-14.00 M. Štočková
přírodovědný kroužek 1. roč.
přírodovědný kroužek od 2. roč. čtvrtek 14.00-15.00 M. Štočková
2. st.
středa 14.00-15.00 Z. Šimková
kroužek aranžování
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Další kroužky šk. r. 2012/2013
angličtina s rodilým
mluvčím
angličtina s rodilým
mluvčím
angličtina s rodilým
mluvčím
angličtina s rodilým
mluvčím
šachový kroužek
judo
judo
kroužek miniházené
tenis
počítače a internet
počítače a internet
počítače a internet
scrable

1. tř.

čtvrtek 12.45-13.30 Wattsenglish

1. tř.

čtvrtek 13.40-14.25 Wattsenglish

2. tř.

čtvrtek 14.35-15.20 Wattsenglish

2. tř.
1. stupeň

čtvrtek
čtvrtek
zač./pokroč. pondělí
zač./pokroč. čtvrtek
2. - 5. tř. úterý
1. tř.
pondělí
2. - 5. tř. středa
2. - 5. tř. čtvrtek
2. stupeň středa
od 3. tř.
pondělí
pátek

Wattsenglish
P. Vávra
M. Rašín
M. Rašín
R. Slavíčková
K. Hrdlička
M. Horák
M. Horák
M. Horák
J. Vacková
MUDr.
Švejdová M.
12.45-15.00 Hypšová

výtvarný kroužek

středa

14.30-15.45 Eva Antošová

Tým Cheerleaders

čtvrtek 17.15-19.15 M. Jindrová

rehabilitační cvičení

1. - 3. tř.

15.30-16.15
14.45-15.30
16.00-19.00
13.45-16.45
14.00-15.00
13.35-14.35
13.10-14.10
13.10-14.10
14.15-15.15
13.30-14.30

Další kroužky
zumba – moderní
tanec

www.rarasek.iprostor.cz

vaření

1. stupeň

dramatický kroužek
pokusy a objevy

pondělí 14.00-14.45 P. Ingess
úterý

14.00-14.45 M. Hoťková

středa 14.00-15.00 R. Úlehlová
čtvrtek 14.00-14.45 O. Šimůnek
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NOVINKY OD NÁS

Starostův pohár všestrannosti
Ve dnech 26. - 27. září 2012 se uskutečnil na ZŠ nám. Bří Jandusů Starostův pohár
všestrannosti v Uhříněvsi. Naši školu na toto sportovní klání přizvali pořadatelé akce, a tak
žáci 6. - 9. tříd bojovali o putovní pohár v nejrůznějších disciplínách nejen gymnastických,
atletických a míčových, ale i netradičních.
Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií na 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník. Soutěže
se zúčastnily celkem tři školy: ZŠ U Obory, ZŠ nám. Bří Jandusů a ZŠ Křimická, a tak se
během obou dnů do sportování zapojilo přibližně 200 žáků. To také považujeme za hlavní
úspěch akce. Na sportovištích panovala velmi dobrá nálada mezi sportovci i mezi učiteli, v
tělocvičně i ve venkovním areálu jsme mohli vidět týmového ducha, spolupráci mezi
soutěžícími z různých škol a vzájemnou podporu při tvorbě sportovních výkonů. Zápolení
bylo velmi vyrovnané, tak jsme do poslední chvíle nevěděli, jak se umístíme. Vše
rozhodovala Královská štafeta (driblování s basketbalovým míčem, vedení fotbalového
míče po atletické dráze, běh s gymbalem a závěrečný sprint), která byla dvojnásobně
bodovaná. Žáci mladší kategorie vyhráli 1. místo a tedy putovní Pohár starosty Uhříněvsi a
žáci starší kategorie byli třetí.
Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci naší školy a těšíme se na jejich další
sportovní výkony!

Mgr. Dagmar Mikulášková
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1. ROČNÍK

První školní den
Začátek nového školního roku 2012/2013 byl na ZŠ Křimická spojen
s přivítáním žáků prvních tříd. Dne 3. září se před hlavním vchodem školy sešlo
59 nových prvňáčků a společně s rodiči a příbuznými netrpělivě očekávali
příchod svých třídních učitelek. Ty si své nové žáky přišly vyzvednout před
osmou hodinou ranní.
První školní den je pro žáky veliká událost, a proto se na jejich přivítání
podílela celá škola. Pro děti byly vyzdobeny chodby školy a starší žáci vítali
a povzbuzovali prvňáčky při jejich prvních krocích do tříd.
Ve třídách na žáky čekalo překvapení v podobě dárkových balíčků se
školními potřebami a žáčci poprvé usedli do školních lavic. Po krátkém
programu, který si pro děti paní učitelky připravily, přišla děti přivítat i paní
místostarostka spolu s paní ředitelkou a zástupkyní školy. Prvňáčci je na
oplátku přivítali písničku, kterou zazpívali společně s paní učitelkou. Do tříd se
přišli podívat i rodiče, kteří tento významný den svých ratolestí navždy
zaznamenali svými fotoaparáty a kamerami.

Mgr. Petra Sigmundová
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2. ROČNÍK

Barevně podzimní exkurze 2. B do Průhonického parku
Víte, jak je krásná podzimní příroda? Čteme o ní v literatuře, obdivujeme
na výtvarných dílech, učíme se v prvouce... a proto jsme se rozhodli pozorovat ji na
vlastní oči. Ve čtvrtek 4. října jsme místo aktovky do batohů nabalili svačiny,
zápisníky, pláštěnky a v osm hodin ráno vyrazili od školy směr Průhonický park.
Cestou tam jsme se svezli autobusem, ale nazpět jsme šli pěšky podél potoka
Botiče. Přálo nám počasí a uvítal nás přenádherný slunečný pohled na barevný
podzimní park se zámkem. Prošli jsme zámkovým traktem, kde se nachází výstava
o založení tohoto parku. Došli jsme se podívat k pomníku hraběte Arnošta Emanuela
Silva-Taroucy, který tento park v roce 1885 založil v údolí potoka Botiče.
Obdivovali jsme až 1600 druhů dřevin vysázených v parku. Naučnou stezkou
jsme prošli malý okruh kolem rybníků a pozorovali ryby a hejno divokých kachen.
Prohlédli si zbudované alpinum a nasbírali si listy do našeho herbáře, který jsme si
ve škole následně vyrobili jako vzpomínku na tuto vydařenou exkurzi i jako školní
pomůcku při prvouce. A co jsme si určitě z vycházky odnesli ve vzpomínkách nádherně zbarvený podzim.

Iveta Matyáškova, Maria Félixová a třída 2. B
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3. ROČNÍK

Výlet třetích tříd na horu Říp
Ve čtvrtek jsme se za deštivého rána sešli všichni před školou a odhodláni
zmoknout jsme nastupovali do autobusu, který nás odvážel na sever směrem na horu Říp.
Ještě před sjezdem z dálnice, když už se rýsovala v dálce hora z roviny, začalo
prokukovat mezi mraky sluníčko. V Krabčicích pod Řípem už po dešti nebylo ani památky.
Cesta na vrchol nám dala trochu do těla, ale všichni jsme ji statečně zvládli a krásné
rozhledy z vyhlídek nám byly odměnou.
Všichni jsme si rádi na chvíli sedli v rotundě sv. Jiří a poslouchali, co vše paní
kastelánka vyprávěla. Ještě cestou zpět jsme se nezapomněli podívat na místo, ze
kterého byl vyzvednut kámen pro Národní divadlo a rozhlédnout se směrem na Prahu, do
které nás pak šťastně dovezl náš autobus.

Žáci 3. A a 3. B
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4. ROČNÍK

Čtvrťáci zkoumají hvězdy
Ve středu 3. října čekal většinu z nás zajímavý zážitek - návštěva opravdové
hvězdárny. Ráno jsme se vypravili tramvají na Újezd a potom nás pražská pozemní lanovka
vyvezla na Petřín.
Ve Štefánikově hvězdárně jsme již byli očekáváni. Čekal nás zde astronom s velmi
zajímavou přednáškou o vesmíru a Zemi. Ale největší bomba byl skutečný kosmický
dalekohled, kterým jsme z otevřené kopule hvězdárny mohli sledovat Slunce. Vesmír je
velmi zajímavý prostor, a tak se už moc těšíme, co se o něm ještě dozvíme na návštěvě
v planetáriu.
Žáci IV. C

Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp
Nám, žákům čtvrtých tříd, letos přibyl
v rozvrhu nový předmět-historie naší vlasti. Abychom
se o nejstarších dobách neučili jenom v lavicích,
vydali jsme se na bájnou horu české historie - horu
Říp.
Ve srovnání s praotcem Čechem jsme to měli
podstatně jednodušší a komfortnější. V úterý 25. září
v 8 hodin na nás čekal autobus, který se na chvíli
změnil v náš stroj času. Po kratším bloudění středními
Čechami jsme zastavili na úpatí bájné hory. Čekal nás
náročný výstup po příkrém úbočí k vrcholu, krásné
výhledy na České středohoří a prohlídka románské
rotundy sv. Jiří. Počasí nám přálo, slunce nádherně
svítilo a my se už vůbec nedivíme praotci Čechovi, že
si vybral českou kotlinu pro své sídlo a plně
souhlasíme s jeho větou „Toto je ta země mlékem
a strdím oplývající…“

Žáci IV. A a IV. C
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5. ROČNÍK

Návštěva z Oxfordu
Na základě dlouholeté spolupráce s nakladatelstvím Oxford University Press se 12.
října uskutečnila netradiční výuka pro žáky 5. tříd. A jak se jim líbila?
Naše paní učitelky anglického jazyka Rusňáková a Tomší nám domluvily návštěvu paní
učitelky z Oxfordu. S ní jsme si povídali hlavně anglicky. Nejdříve jsme měli za úkol najít
pět názvů knížek a přiřadit je k různým příběhům. Poté nám rozdala knížku William Tell.
Měli jsme napsat pět slov, o kterých jsme si mysleli, že se objeví v knížce. Přečetli jsme si
je a vysvětlili jsme si slova, kterým jsme nerozuměli. Po chvíli nám paní učitelka rozdala
kartičky se slovy a my jsme měli vybrat slovo, které jsme zaslechli z nahrávky. Ke konci
nás paní učitelka rozdělila do osmi skupinek a každé dala část příběhu. Naším úkolem bylo
vymyslet místo jednoho slova něco vtipného.
Když zazvonilo, byli jsme všichni smutní, protože nás tahle hodina velmi bavila.
Doufáme, že nás paní učitelka z Oxfordu ještě někdy navštíví.

Tereza Botková, 5. B
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ
Jednoho dne se dcerka ptá
maminky:
„Mami, proč máš některé
vlasy bílé?“
„To je z tvého zlobení.
Pokaždé, když provedeš
něco špatného, zbělá mi
jeden vlas.“
„A mami, proč má babička
bílou celou hlavu???“
„Pětku si můj syn
nezasloužil,“ stěžuje si otec
učiteli.
„Máte pravdu, ale horší
známku už nemám,“
odpovídá učitel.

Najdi 10 rozdílů:
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6. ROČNÍK

Šesťáci se seznamují
Když jsme se dozvěděli, že pojedeme do sportovního areálu v Kyjích, hodně jsme
se těšili, že se jako třída více poznáme a užijeme si hodně zábavy. Když jsme dorazili
na místo, čekali už na nás v parku instruktoři. Seznámili nás s tím, co nás
v následujících dnech čeká. Potom nás rozdělili do čtyř týmů: bílí, žlutí, modří
a červení. V těchto týmech jsme celé tři dny soutěžili.
První den se nám vydařilo počasí, takže jsme celé dopoledne mohli strávit venku,
soutěžili jsme ve štafetě, hledali jsme v trávě čísla nebo lezli po lanech. Další dny už
nám počasí příliš nepřálo, a tak další sportovní aktivity probíhaly v hale. Hráli jsme
vybíjenou, florbal, lakros nebo přehazovanou. Nejvíce nás bavila vybíjená, kdy jsme
hráli proti našim instruktorům.
Poslední den nás potěšil lanový park a samozřejmě i předávání cen pro jednotlivé
týmy. Tím nejlepším se stali červení. Za odměnu jsme si mohli vybrat kšiltovky, batohy,
trička nebo lahve na pití.
Děkujeme paní učitelce Šimkové za organizaci tohoto adaptačního kurzu, na
který budeme všichni dlouho vzpomínat.

Kristýna Brejchová, Lucie Božičevičová
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7. ROČNÍK

Sedmé třídy „za školou“
V pondělí 22. října se třídy 7. A a 7. B vydaly společně
do divadla Broadway na předpremiéru nového muzikálu pro
-náctileté s názvem Andílci za školou, na němž se vedle
skladatele Michala Davida podílel i textař Lou Fanánek
Hagen, scénárista Jan Hlaváč či režisér Filip Renč. V hlavních
rolích se představily členky populární dívčí skupiny Five
Angels a stálice českého muzikálu Josef Vojtek v roli učitele
zeměpisu a Sabina Laurinová coby ředitelka Kadavá.
Muzikál nás zavedl do školních lavic, kde se právě po
prázdninách setkávají žáci deváté třídy, nacvičují hudební
show na školní akademii, řeší srdeční záležitosti mezi chlapci
a děvčaty a hledají si cestu ke své nové spolužačce Nikole, jež
to jakožto „vzorňačka“ nemá na nové škole vůbec lehké,
neusnadňuje jí to ani její nezdárný mladší bratr Filip a jeho
smyšlené historky, jimiž se na úkor své sestry snaží
zaimponovat starším děvčatům.
Dopoledne jsme si bezpochyby velmi užili, rytmické
hity a komické scénky ze školního prostředí nás příjemně
pobavily. Přestože nám počasí příliš nepřálo, provázelo nás
typické podzimní sychravo a zamračená obloha, o radost a
veselou náladu nebyla nouze. 
Žáci 7. A a 7. B
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8. ROČNÍK

ZŠ Křimická v Lánech
14. 9. 2012 jsme si připomněli 75. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka (1850 – 1937). K této příležitosti Československá obec legionářská a ÚMČ Praha 15
zorganizovali pro 8. a 9. ročník naší školy výlet do obce Lány, kde je prezident pochován.
Nejprve jsme se zúčastnili pietního aktu u hrobu TGM. Po uctění jeho památky písní Ach, synku,
synku jsme se přesunuli do Muzea T. G. Masaryka, kde nám průvodkyně představila prezidenta nejen
jako osobnost spojenou se vznikem samostatného státu a budovatele demokracie, ale i jako člověka
přemýšlivého, statečného a hlubokých morálních zásad. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o jeho
životě a rodině.
Ačkoliv nebyla možnost prohlédnout si vnitřní prostory barokního zámku, procházka v zámeckém
parku vše vynahradila. Výlet jsme zakončili prohlídkou rokokové zámecké kaple, kde nás uchvátila
nádherná výzdoba a barevné vitráže v oknech.
Žáci 8. A

Osmáci v ZOO
V středu 10. října se žáci 8. ročníku zúčastnili výukového programu Etologie v Zoologické
zahradě Praha. Žáci měli k dispozici pracovní listy a u jednotlivých výběhů se seznamovali s významem
zbarvení a strategií chování u jednotlivých druhů (papoušci, dravci, želvy sloní, gorily, kočkovité
šelmy). Lektorka uváděla příklady vrozeného i naučeného chování, projevů dominance i obranného
chování. Zdůraznila znalost etologie pro fungování zoologických zahrad a záchranu druhů ve volné
přírodě.
Je už tradicí, že hodiny přírodopisu na naší škole obohacujeme návštěvami zoologické zahrady,
protože "Tu velkou přednost má zoologická zahrada, že učí bez moření. Počíná zábavou a končí
věděním." (prof. Jiří Janda, zakladatel Zoo Praha)
Mgr. Kamila Merxbauerová
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9. ROČNÍK

Průzkum orientace žáků při výběru SŠ
Bývalý student naší školy Jan Patras s kolegyní pro třídy 8. A a 9. A připravil besedu „Co už
vím o škole“. Beseda se týkala výběru střední školy a volby povolání. Po chvíli jsme se všichni
rozpovídali a diskutovali o výběru našeho budoucího povolání. Všichni jsme si uvědomili, že
bychom měli přemýšlet o své budoucnosti, protože osmá třída uteče jako voda a deváťáci už mají
nejvyšší čas. Po diskusi nám byl rozdán test. Po jeho vyplnění jsme se rozloučili.
Petra Pavlíková, Martina Pišínová

Minisčítání 2012
Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili projektu Minisčítání 2012: Děti poznávají statistiku. Minisčítání je
projekt, který hravou formou ukazuje dětem, jak pracuje statistika, k čemu jsou potřebné její údaje a co
se dá díky statistickým šetřením všechno zjistit. Je určen pro žáky 4. - 9. tříd základních škol. Žáci
odpovídají na otázky, které se týkají jich samotných, například jakou rukou píší nebo co by si vzali
s sebou na pustý ostrov. Poté se mohou s učitelem podívat na výsledky statistik a porovnat s třídami
z ostatních škol.
Projekt Minisčítání 2012 organizuje Český statistický úřad. Jeho cílem je především zvýšení
znalostí v oboru statistiky. Žáci si nejen vyzkouší vyplňování dotazníku na internetu, ale naučí se
zároveň číst v grafech a dále pracovat se statistickými údaji.
Martina Pišínová
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ
Mission impossible

v

Brzdíme…

Kolik designerů je potřeba na vývoj
tabletu v Samsungu?
Dva. Jeden kreslí a druhý otáčí iPadem.

Čísla nebo písmena?

Otoč:

Potkají se dvě blondýny na zastávce a
jedna z nich povídá: „Já jedu jedničkou.“
Druhá: „Já dvojkou.“
„Hele 12, to můžeme jet spolu.“

Po víkendu je nejhorších prvních pět dní.

Lodě, nebo most?
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CO? KDY? KDE? JAK?

Muzeum Káji Saudka plné komiksů
Od konce roku 2011 má Praha nové muzeum.
Je zasvěceno tvorbě Káji Saudka.
Muzeum Káji Saudka vás vtáhne do příběhů
například Pepíka Hipíka v krásných komiksech.
I podle slov návštěvníků tam panuje příjemná
atmosféra. Kája Saudek je nejznámějším autorem
komiksů v České republice, v odborných kruzích je
uznávaný i v okolních zemích. Ovlivnil několik
generací kreslířů a dodnes je jeho rukopis mezi
mladými a nadějnými tvůrci rozpoznatelný.
Muzeum Káji Saudka můžete navštívit každý den
v prvním patře klubu Batalion v ulici 28. října.
Kateřina Šindelářová

Bastardci 3
V kinech již běží pokračování populární trilogie
filmu Bastardi. Režisér Tomáš Magnusek se pokusil
vykouzlit vrcholný díl tohoto dramatu. Příběh se točí
kolem učitele Tomáše Majera, který s největší
pravděpodobností zavraždil svou sestru. Drama, které
bez přetvářky upozorňuje na tvrdou realitu dnešní doby,
ukazuje, kam až může vše dojít, budeme-li jen nečinně
přihlížet...
Kateřina Šindelářová

Škola noci
Máme skvělou zprávu pro všechny fanoušky
Školy noci. Na pultech českých knihkupectví se
konečně objevil 9. díl skvělé knižní ságy od P. C.
Castové a Kristin Castové. V novém díle se hlavní
hrdinka Zoey opět vrací na starou známou Školu
noci, kde ale na všechno vrhají stíny nedávné
tragédie. Žáci i učitelé jsou stále neklidnější
a Zoey pomalu začíná chápat, že pokud chce
zabránit další pohromě, musí se spřátelit
i s nepřáteli svých vlastních nepřátel.
Martina Pišínová
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RE-PLAY

Apple iPhone 5
iPhone 5 je u nás v prodeji již od 28. září. Ve světě si ho ale lidé
mohli zakoupit dříve. Apple tuto událost označuje za největší od
vydání prvního iPhonu, poněvadž si ho během 24 hodin objednalo přes
3 500 000 zákazníků.
Nový iPhone má obsahovat více než 200 nových funkcí. Také
je větší a lehčí než předchozí generace, navíc je i stejně široký jako
předchozí iPhone 4s, takže ho lze pohodlně ovládat jedním prstem. Na
jeho zádi je umístěn 8m fotoaparát s funkcí iSight. Zároveň má
zabudován špičkový čtyřpalcový retina display, díky němuž má mobil
mnohem lepší obraz.
iPhone mimo jiné obsahuje nejnovější firmware ios6 v plné
funkci i s novými aplikacemi. Je dostupný ve dvou základních barvách
a je možno ho zakoupit ve velikostech 16 GB, 32GB, 64GB.
Paměť se nedá dokoupit ani rozšiřovat, proto cena nejnižší 16GB verze
startuje od 16 490 Kč a nejvyšší 64GB končí na částce 21 000 Kč.
Jarek Vondra

FIFA 13
Nejvyspělejší umělá inteligence, jaká kdy byla pro sérii FIFA
vyvinuta, bude motorem FIFA 13 jak na konzolích, tak na PC. Zcela
nová „inteligence v útoku“ umožní hráčům analyzovat okolní prostor,
důrazněji a chytřeji pronikat přes obranu soupeře a promýšlet dopředu
dva způsoby řešení každé situace. Virtuální hráči nyní disponují
dostatečnou inteligencí na to, aby se sami vysunuli do prostoru, běželi
obloukem, nebo dokonce měnili směr běhu tak, aby dokázali využít
uliček v obraně. Budou se pokoušet natáhnout na sebe obránce,
donutit je k opuštění pozice a otevřít tak prostor pro přihrávky
spoluhráčům. Lépe si také budou sami hledat prostor pro tvoření
šancí. Velká škoda pro Českou republiku, protože zde opět chybí
Gambrinus liga, která nebyla ani ve FIFA 12.
Michal Blažek

NHL 13 (Národní hokejová liga)
Sama EA to nazývá největší novinkou od dob NHL 07, kdy se ve hře objevil Skill Stick. Novému
a řádně vylepšenému bruslení se říká True Performance Skating a jedná se v podstatě o bruslení na
základě reálných fyzikálních zákonů. Bruslení, coby základ hokeje, má být v NHL 13 vylepšeno natolik,
že má prý přesně replikovat “výbušnost, energii a maximální rychlost hráčů současné NHL.” Společně se
Skill Stickem tak teď budete mít v rukou mnohem přesnější ovládání a všechno by se mělo zase více
přiblížit realitě.
True Performance Skating není samozřejmě jediná výrazná novinka, kterou NHL 13 představí.
Druhou má být výrazně vylepšená umělá inteligence. Ta nese pěkný název EA Sports Hockey I. Q.
a bude se starat jak o chování jednotlivých hráčů, brankářů, tak i celého týmu. Rozdíl oproti předchozím
ročníkům má být v tom, že hráči už nebudou mít povědomí jen o ostatních hráčích z jejich nejbližšího
okolí a brankáři se nebudou soustřeďovat pouze na hráče, který má zrovna puk. Všichni si budou vědomi
všech, jak spoluhráčů, tak protihráčů. Výsledkem tak mají být chytřejší, rychlejší a realističtější
rozhodnutí.
Dominik Chrastil
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Chris Brown a Rihanna opět spolu?
Rihanna odpustila svému exmilenci Chrisu
Brownovi! Ten ji v únoru 2009 zbil tak, že musela
zrušit vystoupení na předávání Grammy. Teď to
vypadá, že minulost hodila za hlavu. Zatím nic není
oficiální, ale mnohé nasvědčuje tomu, že se bývalí
partneři znovu dali dohromady. Pár byl spolu v
minulých dnech několikrát spatřen, a to jak spolu
vychází z hotelu, v jednom z nočních klubů a
naposledy spolu vyrazili na koncert kolegy rappera
Jay-Z. Tam se neustále objímali a líbali.
Chris za útok na Rihannu dostal podmínku na pět let a ke zpěvačce se dlouho nesměl ani
přibližovat. Několikrát se pak za svůj čin omluvil a docházel na terapie kvůli svým sklonům k násilí.
Rihanna se k útoku tehdy příliš nevyjadřovala. Jako by si s nečekanými pocity a nemilou zkušeností s
agresorem nedokázala poradit. Podle jejích klipu to tak ale moc nevypadá. Například klip k singlu Man
Down, ve kterém se krutě mstí za znásilnění, doslova šokoval svět.
Poté co byl zákaz soudního styku zrušen, začali se opět scházet. Rihanna v show Oprah Winfrey
přiznala, že ho má stále v srdci. „Milujeme se a stále budeme, nechceme to změnit. Myslím, že je láskou
mého života,“ potvrdila zpěvačka. Teď to vypadá, že pár spolu začal opět randit a Rihanna se už
Brownovy násilnické povahy nebojí.
Karolína Hynková

Robert Pattison je nejvíc sexy muž
světa
Nejvíc sexy mužem světa se na základě
každoročně vyhlašované ankety prestižního
magazínu Glamour stal opět Robert Pattinson (26).
Předběhl i neodolatelného piráta Johnnyho Deppa
(49). O tom, že si toto ocenění britský herec
zaslouží, rozhodlo čtyřicet tisíc čtenářů.
Na druhé místo se probojoval Tom
Hiddleston (31), který se do paměti diváků dostal
rolí sexy záporáka Lokiho ze snímku Thor (2011).
Třetí místo obsadil již zmiňovaný Johny Depp.
Karolína Hynková

Justin Bieber
Kanadský zpěvák a miláček dospívajících dívek
Justin Bieber na sebe opět upoutal pozornost. Stalo se
tak během koncertu v Arizoně, kde se mu udělalo
špatně. Svou nevolnost nezvládl a přímo na pódiu se
pozvracel. Mladá popová hvězda utekla z pódia, za
malou chvíli však ukázala svoji profesionalitu, když
hned pokračovala ve zpěvu.
Justin později na Twitteru napsal, že mléko před
koncertem je špatná volba. Svůj trapas se tak rozhodl
obrátit do vtipu.
Karolína Hynková
27

