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Vánoce jsou tu !!!
Ozdoby už visí všude, kde se dá, a všichni už se těší, jaké dárky
dostanou. Všude je cítit slavnostní atmosféra. I my Vám nyní
přinášíme vánoční číslo našeho školního časopisu. Těšit se můžete
na obvyklé rubriky, překvapivě zaměřené na Vánoce, ale i na
zajímavé články například o oslavě Vánoc v různých koutech
světa. Každý už se určitě těší na stavění sněhuláka, pečení a
ujídání cukroví, zdobení stromečku a hlavně na vánoční
prázdniny. Zatím ale musíme posledních pár dnů přežít ve škole.
Zároveň Vám chceme touto cestou popřát za celou redakci hodně
zdraví, štěstí a hlavně VESELÉ VÁNOCE. Také úspěšný krok do
nového roku 2013.

Vaše redakční rada
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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Petra Mikulová
1. Jak dlouho učíte na naší škole?
Třetím rokem.
2. Který předmět jste měla nejraději a
který patřil mezi vaše nejméně
oblíbené, když jste studovala?
Měla jsem ráda výtvarnou výchovu i
hudební výchovu s hrou na kytaru, na
základní škole mne bavila i fyzika a
chemie. Netěšila jsem se na
matematiku.
3. Čím jste chtěla být, když jste byla
malá?
Popravdě řečeno nevím, ale paní
učitelkou asi také. Co vím jistě je, že
jsem chtěla vyrábět krajky. To jsem se
sice naučila, ale čas na vyrábění moc
nemám.
4. Co děláte ve volném čase?
Jsem hlavně se svou rodinou. Pokud
mám čas jen sama pro sebe, sáhnu po
knize.
5. Jakou posloucháte hudbu?
Záleží na tom, jakou mám náladu, ale
poslechnu si s chutí jak třeba Daniela
Landu tak i nějakého klasika, třeba
Antonia Vivaldiho. Hodně ale záleží na
tom,
kdo
doma
vyhraje
boj
o přehrávač.
6. Kdybyste chytila zlatou rybku, jaká
by byla vaše tři přání?
Přání by bylo asi dostatek. Ta
nejdůležitější týkající se rodiny jsou asi
tato:
1. Abychom jakoukoliv nemoc a úraz
dokázali zvládnout.
2. Abychom měli vždy dům plný
pohody a radosti.
3. Abychom se vždy s radostí sešli, i
když budou děti dospělé.
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7. Co byste chtěla dělat, kdybyste
nebyla paní učitelka?
Asi bych chtěla prodávat knihy.
8. Čím vás vaši žáci rozčilují?
Když neposlouchají, co se říká.
9. Jaké je vaše nejoblíbenější
jídlo?
To, které uvaří někdo jiný.
10. Měla jste někdy chuť nechat
profese učitelky?
Ne.
11. Na jaké místo na světě byste se
chtěla podívat?
Do Assisi v Itálii, kde je mohutná
gotická bazilika svatého Františka
z Assisi s klášterem, chtěla bych
se podívat na fresky od Giotta,
bohužel je poškodilo zemětřesení.
Pak je to také Velká čínská zeď.
12. S kterou postavou z historie
nebo současnosti byste se chtěla
setkat? A proč?
Asi
s některou
osobností
renesance.
Stačilo
by
mi
pozorovat, jak tvoří své skicy
třeba Leonardo da Vinci.
Martina Pišínová,
Martin Komenda

NOVINKY OD NÁS

30. výročí otevření naší školy
25. října 1982 zamířili první žáci do školy v ulici Křimická. Byla první školou, která se otevírala
na nově budovaném sídlišti v Horních Měcholupech. V 11 třídách se učilo 334 žáků. Od té doby prošly
školou stovky žáků. Nejvíce jich bylo ve školním roce 1985/86 – 952 v 29 třídách, nejméně v roce
2007/2008 – 320 v 15 třídách. Někteří z nich se mezitím stali rodiči a jejich děti opět žáky naší školy.
Tak, jak se měnilo a rozrůstalo nové sídliště, měnila se i škola a její zaměření. Ze školy, jejíž bývalí
absolventi zažili i několikaleté střídavé vyučování, se stala v roce 1988 školou s rozšířenou výukou
jazyků, v roce 1997 získala statut fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V současné
době škola pokračuje v tradici a pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu se zaměřením
na výuku cizích jazyků.
Ve škole pracovalo za všechna léta i mnoho učitelů a učitelek, vychovatelek a ostatních
zaměstnanců. Z těch, kteří školu otevírali, zde v současné době pracuje paní učitelka Jana Kučerová a ve
školní družině paní vychovatelka Jaroslava Kuperová. Chtěla bych jim poděkovat za jejich věrnost
a obětavou práci pro školu, popřát jim, aby jim elán vydržel i nadále. Samozřejmě poděkování patří
i všem ostatním, kteří ve škole pracovali a pracují.
Přeji všem našim žákům, aby se jim na Křimické líbilo, aby zde našli nové kamarády a jednou
rádi vzpomínali na společně zážitky, aby zde získali vzdělání, které jim v budoucnosti umožní dobře se
v životě uplatnit.
Mgr. Vlasta Ducháčková, ředitelka školy
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Jak jsme slavili
Od začátku školního roku se všichni učitelé i žáci ZŠ Křimická připravovali na oslavy
30. výročí založení školy. Plné ruce práce jsme měli s přípravou tanečních, dramatických, hudebních
i cizojazyčných vystoupení. Vše vyvrcholilo 8. listopadu.
Slavnostní den jsme zahájili otevřeným vyučování, kdy se rodiče mohli přijít podívat, jak u nás
probíhá výuka. Další program určený pro veřejnost byl zahájen o půl třetí odpoledne. Bývalí žáci školy
měli možnost setkat se po letech se svými učiteli, zavítali mezi nás i bývalí učitelé školy. Všichni
návštěvníci si mohli prohlédnout prostory školy s bohatou výzdobou, která odrážela nejen práci, ale
i úspěchy našich žáků. V pracovně přírodopisu si zájemci mohli vyzkoušet své znalosti z přírodních
věd formou rozmanitých pokusů, pozorování pomocí mikroskopu a kvízů. V naší audioučebně mohli
hosté u videozáznamů zavzpomínat na tradiční akce školy, jako jsou plesy nebo předchozí výroční
oslavy.
Veškeré dění vyvrcholilo večerní Akademií, při níž žáci prezentovali výsledky své
několikatýdenní práce. U publika sklidili zasloužený bouřlivý potlesk, a dokonce se v očích některých
rodičů a prarodičů objevily i slzy dojetí. Celá akce se vydařila a všichni odcházeli spokojeni.
Mgr. Simona Procházková, Mgr. Petra Nedvědová
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Zdatný matematik
28. listopadu se žáci od 5. do 9. třídy
zúčastnili soutěže Zdatný matematik, kterou už
podvacáté připravila pro školy z Prahy 10
Základní škola Veronské náměstí. V letošním roce
slavili naši žáci úspěch, protože obsadili hned dvě
první místa. V kategorii osmých tříd se stal
nejúspěšnějším řešitelem Martin Komenda z 8. A
a v devátých třídách se o vítězství podělili Romana
Šímová a Bohumil Holada, všichni dosáhli plného
počtu bodů. Všem zúčastněným děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Simona Procházková
Mgr. Petra Nedvědová

Olympiáda v českém jazyce
a v dějepise
Na přelomu prosince a listopadu
proběhla školní kola olympiády v českém
jazyce a v dějepise. Olympiáda v českém
jazyce je určena pro žáky 8. a 9. tříd
a zahrnuje část mluvnickou a slohovou.
Nejlépe si s úkoly poradila Adéla
Trejbalová, za ní se umístila Ester
Pokorná, obě z 9. A.
Dějepisná olympiáda byla také
určena pro žáky 8. a 9. ročníku, ale zde
slavili větší úspěch osmáci. Vítězem
školního kola se stal Michal Blažek z 8. A.
Všichni jmenovaní postupují do oblastních
kol.
Mgr. Simona Procházková

Předvánoční Rolnička
Již podruhé se v tomto školním roce setkali
žáci 1. - 5. tříd s panem KarlemVirglerem a jeho
hudební dílnou. Pro žáky 1. a 2. tříd byla připravena
hudební pohádka s názvem Zimní pohádka. Na
začátku si žáci s panem sbormistrem povídali o zimě
a seznámili se s lidovými zvyky i činnostmi našich
prababiček.
V průběhu hodiny se děti naučily písničku
Bude zima, kterou si nakonec společně zazpívaly.
V programu nechyběly ani zimní pranostiky a blížící
se svátky. Stejně jako z minulé návštěvy Rolničky si
děti odnesly spoustu zážitků i nových vědomostí
a těší se na další setkání.
Mgr. Petra Sigmundová
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Srdíčkové dny na naší škole
Velmi dobře známe na naší škole občanské
sdružení Život dětem a jeho Srdíčkové dny. Nyní
si můžete zakoupit pravítka s násobilkou za 30 Kč
a
přispět
tak
na
pomoc
nemocným
a handicapovaným dětem a jejich rodinám. V
minulých letech jsme ukázali, že nám osudy našich
kamarádů nejsou lhostejné. Určitě tomu tak bude
i letos.

CPK Chrpa - kůň terapeut
I v letošním roce probíhá na naší škole
spolupráce s občanským sdružením CPK - CHRPA.
Tato organizace se zabývá výcvikem koní pro
ústavy a léčebny v celé České republice. V těchto
ústavech se pak léčí nejrůznější zdravotní
problémy pacienta jízdou na koni a říká se tomu
hiporehabilitace. Naše škola pomáhá i letos.
Můžeme se zakoupit „bludiště“ za 25 Kč a přispět
tak na dobrou věc.

Sbíráme
víčka
chlapečka

pro

nemocného

Letos nás oslovil náš bývalý žák s prosbou,
zda bychom mohli sbírat víčka od PET lahví. Za
peníze, které dostanou, mohou financovat náročnou
léčbu chlapečkovi, který se u nich v rodině narodil
s postižením nohou. Část vaší „víčkové“ sbírky si už
odvezl, ale ve sběru stále pokračujeme. Víčka
ukládejte do krabice pod schodištěm v přízemí na
B2.
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Charita na naší škole
Azylový dům RYBKA Husinec
Také v letošním roce
uspořádala naše škola vánoční
charitativní
sbírku
ošacení,
obutí,
hraček
a
dalších
potřebných věci pro Azylový
dům
RYBKA
Husinec.
Poděkování patří všem dětem,
rodičům a zaměstnancům školy.
Nashromáždilo se moc pěkných
věcí, které určitě v azylovém
domě využijí. Zabalili jsme i
mnoho drobných dárků, které
určitě o Vánocích udělají všem
radost. Přejme tedy jim i nám
klid a pohodu a lepší zítřky.
Připravila Mgr. Květa Nekolová

NOVINKY OD NÁS

Cvičíme pro zdraví
Paní doktorka Švejdová vede již druhým rokem na naší škole rehabilitační cvičení určené pro
žáky 1. – 4. tříd. Děti jsou rozděleny do pěti skupin podle věku. O cvičení je mezi dětmi velký zájem,
o čemž svědčí i fakt, že se letos přihlásilo o 70 % více dětí než loni.
RHB nemusí být nuda, naučíme se mnoho nového, většinu pomůcek jsme nikdy neviděli,
nesoutěžíme mezi sebou, ale vítězem je každý z nás pokaždé, když se nám podaří zvládnout něco
nového.
Hodina začíná rozehřátím. Všichni vědí, co to je běžet jako „štěně“, jako „králík“, dokonce zvládneme
skákat pozadu po jedné noze. Pokračuje rozcvičkou většinou na základě jogy poté, co si správně
nastavíme nohu „garáž pro auto“ a pánev „zapneme zip“. Asany přidáváme do příběhů. Nyní jsme si
hráli na „pouštění draka“ a „cestu k moři“. Třetí třída zkouší SM systém.
Když máme svaly symetricky protažené, začneme s tímto „resetovaným“ tělíčkem trénovat na
nestabilních plochách a posilovat - někdy formou kruhového tréninku, někdy zdoláváme opičí dráhu
nebo cvičíme ve dvojicích. Z balančních ploch máme nejraději Saturn, X board, bludiště… Rádi máme
i společnou hru v kruhu s míčem - každý stojí na nějaké nestabilní ploše a házíme si míčem či koulíme
medicimbal. Nikdo se nevyhne ani těm nejtěžším prvkům. A právě ty nejtěžší „záležitosti“ by chtěl mít
kdekdo z nás doma, protože děti vždy bavil pohyb, překonávání překážek, trocha nebezpečí a radost ze
zvládnutého úkolu.
MUDr. Kateřina Švejdová
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Minisčítání
Statistika nemusí být nuda. Na podzim se o tom přesvědčili žáci 4. - 9. ročníku
naší školy, když se zapojili do projektu Minisčítání. Odpovídali na osmnáct otázek
v dotazníku od ČSÚ, třeba jakou mají velikost nohy nebo jak často se stýkají
s prarodiči. Dozvěděli se také, že jejich spolužáci třídí odpad nebo že většina z nich ve
škole svačí a svačinu si nosí z domova. Za zvířecí schopnost si žáci nejčastěji vybrali
rychlost leoparda, ale i maskování chameleona.
V rámci tohoto projektu se chlapci i děvčata zábavnou formou seznámili se
statistikou, naučili se číst v grafech ať sloupcových či kruhových a k tomu všemu
využívali výpočetní techniku. Zároveň mohli sledovat, co se v grafech změní, zadají-li
jinou věkovou kategorii, jiný kraj v republice apod. Porovnávali tak své odpovědi
s názory ostatních vrstevníků v celé republice.
Na závěr projektu, 9. listopadu, navštívila naši školu paní redaktorka
z Radiožurnálu Klára Bílá a natočila o projektu Minisčítání na naší škole reportáž přímo
ve vyučovací hodině 4. C. Uvedenou reportáž můžete zhlédnout na www.radiozurnal.cz.
S výsledky projektu se můžete seznámit na stránkách ČSÚ, konkrétně
www.miniscitani.cz. Na informace získané během Minisčítání navážeme se žáky
v 8. a 9. třídách během výuky matematiky a využijeme jejich získané znalosti
a dovednosti.

Mgr. Dagmar Mikulášková
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Zajímá Vás, jak to u nás vypadá?
Přijďte na Den otevřených dveří,
který se koná 9. ledna 2013.
Od 8.00 do 9.40 můžete nahlédnout
do vyučovacích hodin.
Prostory školy je možné si prohlédnout
od 13.00 do 17.00 hodin.
Těšíme se na Vás.
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Florbalový turnaj O pohár uhříněveského starosty
S podzimem začala nová florbalová sezóna a SHM Klub Uhříněves-Kolovraty uspořádal
v sobotu 20. října 2012 první z řady turnajů. Konal se v tělocvičně ZŠ U Obory a byl určen pro
nejmladší florbalisty.
Turnaje „O pohár uhříněveského starosty“ se ve dvou věkových kategoriích zúčastnilo
celkem devět mužstev, a to nejen z Uhříněvsi, ale i z Petrovic a Horních Měcholup. Od rána se hrál
jeden zápas za druhým za výborné sportovní atmosféry. Nadšení hráčů a vytrvalé povzbuzování
rodičů doprovázelo celý turnaj. Po závěrečném finálovém zápase byly slavnostně vyhlášeny
výsledky a odměněna všechna družstva. Týmy na prvních třech místech obdržely medaile a ostatní
sladkou cenu útěchy. Pohár uhříněveského starosty tentokrát putoval k nám do Horních Měcholup.
Konečné pořadí bylo následující:
V kategorii 2001-2003:
1. místo: ZŠ Křimická
2. místo: Uhříněves – červení
3. místo: Uhříněves – oranžoví

Adventní
turnaj
v Uhříněvsi

V kategorii 2003-2006:
1. místo: ZŠ Křimická
2. místo: Uhříněves – zelení
3. místo: Uhříněves – světle žlutí
Mgr. Dagmar Mikulášková

ve

florbalu

V sobotu 1. prosince 2012 se konal v ZŠ U
Obory v Uhříněvsi adventní turnaj ve florbalu.
Turnaj byl rozdělen na kategorie mladší žáci
(1. - 2. třída) a starší žáci (3. - 5. třída). V kategorii
starších žáků postoupili do finále žáci naší ZŠ
Křimická a získali zlatou medaili. I v mladších
žácích zvítězili žáci naší školy, když ve finále
porazili Uhříněves 2:1. Tým, za který jsem hrál,
tedy SHM Uhříněves, prohrál v souboji o stříbro
0:3 a získal bronz. Nejlepším střelcem turnaje byl
vyhlášen žák naší školy Pavel Rusňák z 5. B.
Těšíme se na další turnaje v ZŠ U Obory, ale i na
naší škole. Přeji všem čtenářům časopisu krásné
Vánoce a šťastný nový rok 2013!
Matěj Sousedík VII. B
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Pohár starosty Prahy 15
ve florbalu
13. listopadu 2012 se na ZŠ Nad
Přehradou konal v rámci soutěže o Pohár
starosty Prahy 15 florbalový turnaj dívek
ze 6. – 9. tříd. Naši školu reprezentovaly
Karolína
Boháčová,
Adéla
Synková,
Dominika Dvořáková, Barbora Zelená,
Eliška Adamcová, Adéla Cukrová, Dominika
Nehasilová, Adéla Trejbalová, Dagmar
Valová a Kateřina Mlezivová. Dívky
vybojovaly krásné 3. místo.
O dva dny později se stejného
turnaje zúčastnili naši chlapci ze 6. - 9.
tříd Martin Zámyslický, Adam Volánek,
Petr Mleziva, Jakub Košnař, Filip Hofman,
Rostislav Vondra, Dominik Chrastil, Michal
Polesný, Patrik Chládek a Bohumil Holada.
Chlapci pro naši školu vybojovali překrásné
1. místo a postoupili tak do finále
Poprasku, které se koná 18. prosince 2012
na sportovním stadionu mládeže Na
Kotlářce. Budeme našim chlapcům i jejich
trenérovi panu učiteli Cardovi držet palce!

Soutěž POPRASK
20. listopadu 2012 završila
naše škola listopadové florbalové
snažení na ZŠ U Obory 1. místem
v Orioncupu v rámci celorepublikové
soutěže
Poprask.
Turnaje
se
zúčastnili žáci naší školy Patrik
Chládek, Jiří Vaniš, Michal Polesný,
Martin Nocar, Ondřej Nocar, Jakub
Čecháček, Jakub Hájek, Jaroslav
Kubíček, Jiří Petr, Pavel Rusňák a
Petr Felt. Chlapci postoupili pod
vedením pana učitele Cardy do finále
pro Prahu 10, kde obsadili krásné 3.
místo.
Všem florbalistům děkujeme za
vzornou reprezentaci školy!

Florbalový turnaj 4. - 5. tříd
na ZŠ Hostýnská
4. prosince 2012 na ZŠ
Hostýnská přidaly ve florbalu naše
mladší
děti
k úspěchům
svých
starších spolužáků ještě 4. místo.
Připravila Mgr. Dagmar Mikulášková
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Nebe, peklo, ráj
V úterý 27. listopadu jsme my, holky a kluci z prvních tříd, vyrazili s družinou na
tajuplný výlet do Pekla. Že nevěříte na peklo s čerty? My po našich zážitcích víme, že
jsou.
Když jsme v Příbrami vystoupili z autobusu, vyprovodila nás paní průvodkyně do
starých štol bývalého dolu. Jsou to dlouhé, úzké podzemní tunely, ve kterých je tma. Měli
jsme co dělat, abychom se neztratili nebo nezakopli. Raději jsme se drželi za ramena. Bylo
to nejenom jistější, ale zároveň nám to pomáhalo, abychom se nebáli. Cestou jsme potkali
malé kutající permoníky a jejich vládce Permona. Ten se nás ujal a odvedl až do pekla.
Čerti byli pěkně rozjívení, hned nás umazali uhlím a vylískali koštětem. Představte si, že
nám chtěli sebrat naši paní vychovatelku a utrhnout jí obě uši pro svoji potřebu. Přece víte
i ze Saxany, jak je babské ucho pro čerty důležité. My jsme ale nehodlali jen přihlížet,
pekelníkům jsme zazpívali a oni nám zase naši vychovatelku vrátili. To bylo radosti.
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Z pekla jsme se dostali až do nebe, kde nás uvítal svatý Mikuláš s anděly. Chvilku
ještě trvalo, než se nám podařilo ve výšinách vzbudit svatého Petra. Když se konečně
vzbudil, byl každý předveden, aby od něho vyslechl zprávy z nebeské pošty. Slyšeli
jsme na sebe žaloby za zlobení, ale i chvály za dobré skutky. Hrozně jsme se divili, že
ta pošta o nás všechno věděla úplně přesně. Inu, nebeská pošta je nebeská pošta, tu
neošálíte. Nakonec jsme dopadli celkem dobře. Když jsme Mikulášovi slíbili, že se
polepšíme a napravíme chyby, obdaroval nás všechny. Vlastně jsme asi docela hodné
děti. Domů k maminkám a tátům jsme se vrátili s dobrou náladou. Tam je nám stejně
nejlépe, je to náš dětský ráj.
Tak “Zdař Bůh“, svatý Petře, Mikuláši, čerti i permoníci s Permonem. Děkujeme
za krásný den u vás.

Prvňáčci z Křimické
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Vánoční projektový den
Dne 4. prosince na naší škole proběhl projektový den. Každý učitel si připravil
dílnu s tématem, které mu je blízké. Všechny dílny se týkaly Vánoc. Mohli jsme si
vybrat z pěti nabídek.
Paní učitelky Jana Kučerová a Dagmar Mikulášková měly na starost
cukrářskou dílnu, ve které se připravovalo cukroví na vánoční tržnici a děti zdobily
perníčky, pekly a plnily linecké pečivo. Paní učitelka Květa Nekolová vedla dílnu
s názvem Radostné Vánoce. V této dílně jsme vyráběli dárky na vánoční jarmark
a také jsme pracovali s materiály různého druhu. Paní učitelka Zuzana Šimková
s paní učitelkou Hanou Tomší měly dílnu Vánoční dekorace. Tady se vyráběly
dekorace z přírodních materiálů.
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Dílnu Vánoční dárky a dekorace měly na starost paní učitelka Kamila
Merxbauerová a Lenka Všetečková, zde jsme mohli zdobit masky, zkusit si
vyrobit loutky z látky, drátku a špejlí, vymodelovat něco z tvrdnoucí modelíny,
naplnit si sáčky vonnými bylinkami a z větviček udělat hezký vánoční dárek.
Křimda byla poslední dílnou, kterou řídily paní učitelky Simona Procházková
a Petra Nedvědová. Tam jsme připravovali vánoční číslo našeho časopisu, psali
jsme články o akcích naší školy a zkoušeli se naučit něco z grafiky.

Karolína Hynková a Kateřina Šindelářová
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Pozvánka do Galerie Cesty ke světlu
V sobotu 1. prosince vystoupil flétnový soubor naší školy společně se souborem Trylek, který
vede paní učitelka Irena Vojtová, na adventním setkání v Galerii Cesty ke světlu na Chodově.
Galerie je opravdovou oázou klidu a harmonie díky obrazům Zdeňka Hajného. Byla otevřena roku
1994 a slavnostního zahájení se tehdy ujal spisovatel Robert Fulghum. Kouzelné místo oslovilo nejen
naše muzikanty, ale i jejich rodiče.
Vřele doporučujeme všem, kteří obdivují krásu obrazů a hudby.
Děkuji našim šikovným flétnistům - Terezce Koudelkové, Adélce Jarešové, Kristýnce
Spálenkové, Markétce Růžičkové, Sabince El - Shami, Adélce Hýkové a Míšovi Kadečkovi za
vzornou reprezentaci školy.
Bližší informace o galerii najdete na www.cestykesvetlu.cz.
PaedDr. Světlana Vojtová

Vánoční koncert
V pondělí 3. prosince třídy druhého
stupně navštívily Kulturní dům barikádníků ve
Strašnicích. Co mnohým proletělo hlavou při
pohledu na budovu? „Tohle, že je ono? Starý sál
a koncerty dechových interpretů, co už zavál
čas?“ Asi takovýhle dojem zanechal dům
Barikádníků na první pohled. Uvnitř sálu naše
obavy, (že bude zpívat např. Eva a Vašek),
opadly. Vystupoval zpěv, housle, hoboj a kytara.
Na podium nastoupila skupinka sympatických
hudebníků a začali úvodní řečí.....no, musíme si
přiznat, že jsme si pár písniček zazpívali s nimi
a parádně jsme si to užili! Dozvěděli jsme se
také, jak se slaví Vánoce v jiných zemích a jaké
mají zvláštní tradice. Slyšeli jsme mnoho
českých koled, pár francouzských a také
anglických.
17
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Přišel k nám Mikuláš…
Vybraní žáci ze třídy 7. A byli pověřeni, aby 5. prosince připravili pro své
spolužáky i pro malé děti z Rarášku Mikulášskou nadílku. Jako každý rok skoro všichni
chtěli jít za čerty, ale nakonec se našli i andělé a Mikuláš.
Na prvním stupni se nám dařilo nejlépe. Mnoho zlobivých dětí muselo zazpívat
písničku nebo zarecitovat básničku. Několik se jich dokonce rozbrečelo, když už jsme
byli připraveni vzít si je do pekla. Naopak některé děti nám zazpívat odmítly, a tak jsme
je vzali do pytle a svázali řetězy. Na ty nejzatvrzelejší zlobily ani toto nestačilo,
naštěstí jich ale moc nebylo.
Nejvíce se nás polekali v Rarášku. Malé děti se k nám nepřiblížily snad ani na metr.
Měla jsem pocit, že se bojí i andělů. Na druhém stupni už nám to moc nešlo. Přece jenom
tam už jsou děti dost staré na to, aby se přiznaly, kdo zlobil a kdo byl hodný.

Bára Zelená
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Vánoční zpívání
V úterý 11. prosince jsme se jako tradičně sešli s rodiči a přáteli při vánočním zpívání koled.
Zpívali všichni, ale zejména žáci školy a mám pocit, že koled v programu rok od roku přibývá. Navíc
bylo letos doplněno nejen vystoupením flétnového souboru, ale i slavnostním vytrubováním Vaška
Šundy z 8. A. Zpěv hudebně doprovázela skupina Knock-out.
Vánoční náladu navodil i jarmark, kde se nabízelo nepřeberné množství dárečků a dekorací –
výrobků našich žáků. A tak jste si mohli koupit papírové ozdoby a vánoční hvězdy, drobné dárečky,
perníčky, pečený čaj, i dekorace z přírodních materiálů, za které by se nemusel stydět zkušený florista.
Mnozí si pochvalovali, že si mohou posedět ve společenské místnosti, prohlédnout si fotografie
ze školní akademie, zahřát se horkým čajem a posilnit se sladkými dobrotami, připravenými žáky
8. a 9. ročníku.
Klidné zastavení uprostřed předvánočního ruchu určitě potěšilo.
Mgr. Jana Kučerová
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I v letošním vánočním čísle Vám Křimda přináší povídání o tom, jak tráví vánoční
svátky lidé v různých částech světa. Společně s námi můžete navštívit některé
evropské země, ale i vzdálené exotické krajiny.

Vánoce v Guatemale - Navidad
en Guatemala
Vánoce v tomto středoamerickém státě
jsou velmi veselé a mírumilovné. Každoročně se
již devět dní před Štědrým dnem scházejí celé
rodiny s dětmi. Večer se konají obrovské oslavy.
Bití bubnů a exploze rachejtlí - to je to pravé pro
obyvatele Guatemaly. K večeři se popíjí různé
punče a jedí horká rajčata. Štědrý den je spíše
rodinnou záležitostí. Lidé se z ulic přesunou do
svých obydlí a tam večeří až do půlnoci. Poté
vypukne tzv. Abrazo De Navidad, což znamená
Kristovo obětí. To je znamení lásky a rodinné
pohody. Druhý den ráno si děti pod klasickým
vánočním stromečkem rozbalí dárky. Dospělí si
dárky nedávají.
Jarek Vondra

Brazílie
Vánoční oslavy jsou zde velmi důležitými svátky. Nádherné pláže neznají zimu ani sníh. V páté
nejlidnatější zemi světa žijí vedle sebe potomci Portugalců, Italů, Němců a Španělů, mulati, mestici,
černoši, Japonci a Indiáni. Proto se také ve vánočních oslavách zrcadlí nebývalá národnostní různorodost.
Protože se ale všichni považují především za Brazilce, mají Vánoce i spoustu společných rysů.
Téměř všechny vánoční stromky jsou umělé, zdobené spoustou nejbarevnějších vánočních
ozdob. Skutečné jehličnany si mohou dovolit jen ti nejbohatší. Brazilci jsou proslulí nejen početnými
rodinami, ale i velkorysostí a chutí utrácet. Většina obyvatel Brazílie navštěvuje o vánočních svátcích mše
v kostelích nebo přímo pod otevřeným nebem. O štědrovečerní večeři si Brazilci pochutnávají na pečeném
krocanu, ovoci, mořských rybách a sladkých zákuscích.
Michal Blažek

Vánoce na Madagaskaru - Mirary Krismasy sambatra
Mirary Krismasy sambatra znamená v překladu veselé Vánoce. Na Madagaskaru děti navštěvuje
Dadabe Noely, což je v překladu Santa. Madagaskar je ostrov při východním pobřeží Afriky, takže je
velmi teplý i v době Vánoc!
Většina lidí chodí na Štědrý den do kostela. Bohoslužby začínají od 17 hodin a poslední končí až
po půlnoci. Různé skupiny v církvi, zejména děti, předvádějí písně a hry, oslavující narození Ježíše. Po
Štědrém dnu kostely rozdávají sladkosti nebo sušenky lidem v církvi. Na Madagaskaru rodiny jedí
štědrovečerní večeři společně ve velkých skupinách a oblékají se do nejlepšího oblečení. Jí se obvykle
kuřecí nebo vepřové maso s rýží, poté následuje speciální dort. Někteří bohatší lidé chodí na vánoční
večeři do restaurace, ale většina lidí zůstává doma se svými rodinami. Speciálním vánočním jídlem na
Madagaskaru je čerstvé litchi.
Martin Komenda
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Bulharsko - Весела Коледа
V pravoslavném Bulharsku se vánoční
svátky slaví až 6. ledna, a tak si milovníci Vánoc
mohou nadělovat dárky hned dvakrát – 24. prosince
i 6. ledna. V žádné bulharské domácnosti nechybí
o Vánocích ozdobený stromeček. Dárky pod něj
dává děda Koleda.
Tradičním vánočním jídlem je v Bulharsku
vepřové maso, čočka, fazole, rýže a zelí. Místo
vánoček, na které jsme zvyklí u nás, připravují
Bulhaři ze sladkého kynutého těsta pečivo ve formě
kroužků. Na venkově se ještě občas dodržuje starý
bulharský zvyk, že hlava rodiny rozloží před
štědrovečerní večeří po zemi slámu, připomínající
chudobu chléva, ve kterém přišel na svět vyvolený
syn Boží – Ježíšek. Hospodyně rozprostře na
slaměnou podestýlku vyšívanou pokrývku a na
takto připravený stůl rozloží mísy s jídlem. Nejstarší
člen rodiny pokrmy požehná a vánoční hostina
může začít.
Michal Blažek

Vánoce ve Francii - Joyeux Noël
Dárky ve Francii nosí Otec Vánoc (Pere Noël). Jde o alegorickou postavu, která je zobrazována
jako starý vousatý muž se spoustou dárků pro děti. Dostává od dětí dopisy s jejich přáními a má létající
saně tažené soby. Francouzi si potrpí na bohatou výzdobu jak interiérů, tak exteriérů (pro navození
skutečné vánoční nálady). Domy jsou často osvětlené, aby vynikaly i během noci. Typickým stromkem je
jedle, která je hlavní dekorací v každé rodině a ukládají se pod ni dárky.
K Vánocům neodmyslitelně patří i trhy. Jedná se o seskupené dřevěné stánky, kde se prodávají
dekorace, hračky, svíčky… Tato tradice je velice silná především na jihu země, avšak kolem roku 1990 se
rozšířila do celé země a dnes tvoří neopomenutelný atribut francouzských Vánoc.
Kulinářské umění Francouzů je opravdu neotřelé. Mezi tradiční pokrmy patří vánoční krůta (la
dinde de Noël) a tzv. vánoční poleno (le bûche de Noël). Jedná se o dezert polívaný čokoládou ve tvaru
polínka, ve výjimečných případech se může jednat i o zmrzlinu.
Dominik Chrastil
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Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii -Merry Christmas
Anglický Ježíšek se jmenuje Father Christmas (Otec Vánoc). Nosí dlouhý oblek červené nebo zelené
barvy. O Štědrém večeru chodí dům od domu a rozdává dárky. Děti věší punčochy na krb anebo prázdné
povlaky od polštářů na rohy postelí. Ráno se probouzejí a doufají, že právě jim tam zanechal spoustu dárků.
Dopisy, které Otci Vánoc napíší, hodí do krbu. Jedině tak se mohou dopisy dostat až na Severní pól, kde
bude jejich přání vyslyšeno. Ale když dopis shoří, musí se napsat znovu.
Ráno 25. prosince rodina společně rozbaluje dárky a poté připravuje slavnostní hostinu. Ta bývá
podávána přesně v poledne. Oběd se začíná přípitkem a poté symbolickým rozlomením christmas crackers
(papírová tuba, ve které se skrývá malý dárek). Oběd se skládá z pečeného krocana s kaštanovou nádivkou se
zeleninou a omáčkou. Nabídka dezertů je mnohem pestřejší: švestkový puding polévaný brandy, sladké
koláče nadívané kandovaným ovocem. Typické cukroví zde ale nečekejte.
Poté se všichni členové rodiny odeberou do obývacího pokoje a sledují tradiční vánoční projev
královny Alžběty II. 26. prosince Britové slaví Boxing day. Existuje mnoho interpretací, proč se tento den
takto jmenuje. Pravděpodobně se jedná o odkaz z minulosti, kdy se právě v toto datum otevíraly kasičky
z kostelů a jejich obsah byl rozdělen mezi chudé.
Karolína Hynková

Vánoce v Portugalsku - Feliz Natal
Zvyky a tradice jsou v Portugalsku podobné
francouzským. Děti hledají celý den dárky u komína
či u krbu. Večeří se pozdě večer. Vánočním jídlem je
treska, která je zároveň jídlem národním. Kupuje se
sušená, před zpracováním se namáčí několik dní ve
vodě, potom se zpracovává jako každé jiné maso.
Drobné cukroví (jako je třeba u nás) v Portugalsku
nemají.
Klasickým vánočním koláčem je Bolo-rei,
který je podobný našemu mazanci politému
čokoládou s kandovaným ovocem. V některých
rodinách se do koláče Bolo-rei zapéká zrnko fazole
a do pečícího papíru zabalený malý dárek. Ten, kdo
ve své porci najde dárek, může si ho ponechat a ten,
který najde zrnko fazole, obstarává příští Vánoce.
Dárky si děti rozbalují pozdě v noci 24. prosince. Celá
rodina se poté vydá na půlnoční mši.
Kateřina Šindelářová
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Otevřené hodiny v prvních třídách
V úterý 20. 11. jsme si přivedli své rodiče do našich tříd 1. A, 1. B a 1. C.
Chtěli jsme se pochlubit, co už jsme se od září naučili, a potěšit rodiče pohledem
na nás, vzorné a chytré žáčky. Předvedli jsme, jak už umíme číst, psát i počítat.
Někomu se to moc povedlo a kdo chyboval, tomu to bylo líto dvojnásob. Každý
z nás se přece chtěl před svými rodiči vytáhnout. Ale smutní nejsme, proto jsme
tady, abychom se všechno naučili a počkejte za pár let! To budete koukat!

Žáci 1. tříd
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Poznávací výlet druháčků do Muzea betlémů Karlštejn
Nastala doba adventní a my, druháčci, abychom si toto kouzelné předvánoční období přiblížili,
prožili a poznali vánoční zvyky, rozjeli jsme se den před Mikulášem, přesně na sv. Barboru
4. prosince, do podhradí pohádkového hradu Karlštejn do Muzea betlémů.
Betlémy a jesličky jsou dnes neodmyslitelnou součástí Vánoc, a jak jsme se dozvěděli od paní
průvodkyně, byl to František z Assisi, kdo chtěl narození Spasitele přiblížit lidem a v roce 1223
v jeskyni nedaleko italské vesničky Grecio se svými přáteli vytvořil první živý betlém. O jeho nápadu
se šířily zvěsti do celé Evropy. Dnes známe mnoho podob těchto betlémů.

V barokní budově muzea na Karlštejnském náměstí jsme v přízemí mohli vidět kolekci
českých historických betlémů ze dřeva, perníku a papíru, ale také zajímavějších materiálů: vosku,
cukru nebo chleba. Lákadlem byly dva mechanické betlémy, které jsme si mohli sami spustit.
S obdivem jsme si prohlédli také nejmenší betlémy ve skořápce ořechu a ve vajíčku. Přímo pod
střechou budovy se skrýval nejefektnější objekt - Karlštejnský královský mechanický betlém. Jedná se
o největší loutkový betlém v ČR se 46 dřevěnými postavami. Deset loutek v podobě nejvýznamnějších
českých panovníků přináší dary Ježíškovi. Pak jsme sestoupili do sklepení, kde byla výstava řezbáře
Jana Rudy a v nejspodnějším sklepě se pouze hodným dětem zjevila Bílá paní z Karlštejna.
Plni dojmů a předvánoční atmosféry si na náměstí děti nakoupily upomínky a dárky na
Vánoce a nyní už se těší na nejkrásnější svátky v roce.
Mgr. Iveta Matyášková a žáci 2. A, B, C
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2. ROČNÍK

Návštěva u včeliček
Ve středu 28.11 jsme se vypravili vlakem do Uhříněvsi na výstavu o včeličkách
a včelařství. Ujal se nás pan Brabec, který je předsedou včelařů v Uhříněvsi a ještě k tomu
dědeček naší spolužačky Aničky.
Pan Brabec nás seznámil se životem včeliček, jak vyrábějí med, jak se starají
o miminka, o královnu, jak usmrtí trubce, které nepotřebují. Překvapilo nás, že včelička
dělnice žije v létě asi jen 25 dní. Chudinka.
Mohli jsme si vyzkoušet včelařskou kuklu, nahlédli jsme do úlu, dozvěděli jsme se,
co je to medomet.
Na cestu jsme dostali každý med, pexeso a další materiály o životě v úlu. Výstava se
nám moc líbila a panu Brabcovi jsme slíbili, že mu nakreslíme pěkné obrázky.
Žáci II. A a Mgr. Miluše Štočková
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3. ROČNÍK

Naše vystoupení na oslavách 30. výročí školy
My žáci 3. B vzali jsme na sebe také podobu malého bobra, když jde spát.
A abychom na to nebyli sami, přizvali jsme na pomoc naše spolužáky z „áčka“.
Nacvičování nebylo jednoduché, protože si na nás paní učitelka vymýšlela
neustále nějaké novinky. Ale my jsme šikovní, a tak jsme nepotřebovali ani to kouzelné
sluchátko, abychom vše zvládli na jedničku s hvězdičkou. Určitě jste už někdy slyšeli,
jak se říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Něco na tom je. Trénovali jsme
s nadšením a písničky jsme si zpívali cestou do školy, ze školy, při počtech i ze spaní.
A taneček? No tak s peřinou to šlo také dobře. Dokonce se nám o tom i zdálo…
Nervozita před vystoupením byla velká, ale jakmile jsme vystoupali po schodech
a začala hrát hudba, bylo vše pryč a už existoval jen náš svět: Mach, Šebestová a my.
Pak honem zpět do šatny, převléknout a hurá na Bobra. Jen u toho neusnout! Levá,
pravá, ty, ty, ty, a jdeme! A pak… nadšený potlesk všech diváků. Za ten krásný pocit
díky všem. Byla to opravdu zasloužená odměna.

Žáci 3. B
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3. ROČNÍK
Najdete vyjmenovaná slova po B?
Žil byl jeden býk a ten měl hezký příbytek. Jednou potkal kobylu, která měla byt s pěkným nábytkem.
Staral se o ni jeden obyvatel Přibyslavi. Byl bystrý, bydlel v pěkném domečku a dodržoval různé obyčeje.
Také rád sbíral byliny. Dobytek u něj spokojeně žil. (Adéla Hýková )
Nedaleko Přibyslavi stojí domek, vedle něj příbytek, kde děda Zbyšek chová dobytek. Obyvatelé z okolí
se chodí na zvířátka koukat. V příbytku bydlí bystrá kobyla Hnědka, býk Samson, kozy a ovce. Místo
nábytku tu mají přihrádky na seno. Babička chodí sbírat byliny, je neobyčejná bylinkářka. Bylinkami mají
provoněný byt a tak by to mělo být. (Karolína Štouralová)
Byla jednou jedna kobyla Lenka a ta měla na statku svůj příbytek. Vedle kobyly bydlel i její kamarád býk
Zbyšek a ostatní dobytek - kráva Bělka, koza Róza, ovečka Vlnka a prasátko Zbyněk. Kobyla Lenka však
chtěla mít svůj nový byt. Poprosila tedy dobytek ze statku o pomoc. Protože to byla bystrá a šikovná
zvířátka, postavila brzy pro Lenku nový byt a Lenka byla první zvířecí obyvatel města Přibyslav! Do
svého bytu si koupila i krásný nový nábytek v Bydžově a každý večer dodržovala oblíbený obyčej žvýkala v křesle léčivé byliny. (Michael Kadečka)
Křeček
Michal Kadečka
Já mám doma křečka,
má malinká očka,
černá jako korálky,
kouká s nimi do dálky.
Čtyři malé nožičky,
papá zrní z mističky,
má rád také jablíčka,
skulí se do klubíčka.
Vejde se mi do dlaně
a někdy i kousne mě!
Je to křeček džungarský,
nemá rád však procházky.
Domeček má v akvárku,
vyprávím mu pohádku.
Běhá při tom do kolečka,
a pak usne, konec, tečka!
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Kotě
Adéla Jarešová
Babiččina kočička
rozmotává klubíčka,
modrá, bílá, červená,
nejradši má zelená.
Babička se na ni zlobí,
že je nikdy neuklidí.
Je to kotě zlobivé,
ale také mazlivé.
K babičce se přitulí,
už se na něj nezlobí.

Šneček
Radek Vinařský
Šnečku, šnečku, vystrč růžek,
co to neseš za batůžek?
Nesu, nesu si domeček,
uf, uf, chtělo by to pár koleček!

Alíček
Marína Van Veen
Ten náš pejsek Alíček,
je náš malý mazlíček.
Přitulí se ke mně hned
a je hezký celý svět.

Dareba
Aleks Šešlija
Ten náš pejsek dareba,
vrčí, vyje, štěká,
hlídá dům i zahradu,
všecky kočky leká.

Rybka a udička
Adam Baran
U babičky na řece
jedna rybka plavala,
druhá rybka skákala.
Skočila mi na udičku,
potěšil jsem svou babičku.

4. ROČNÍK

Čtvrťáci v planetáriu
V pondělí 3. prosince se naše třída
vydala opět na hvězdné putování. Učili jsme
se o sluneční soustavě a zaujalo nás to, a
proto jsme se vypravili do Planetária hlavního
města Prahy. Cesta to byla dlouhá, ale za ten
zážitek to stálo. Usadili jsme se do
pohodlných křesel a nad našimi hlavami se
odehrávalo pravé vesmírné divadlo. Na nebi
se střídala souhvězdí viditelná v různých
ročních obdobích a my jsme poslouchali
málem s pusou dokořán vyprávění o tom, co to
ty hvězdy na obloze tančí za složité tance. A
samozřejmě nebyla opomenuta ani naše rodná
planeta Země. Už teď se těšíme na jarní
cesty noční přírodou, kdy budeme moci vidět
hvězdy „naživo“. A všechny známé ohromíme
naší znalostí souhvězdí a vesmírné mechaniky.

Žáci IV. C

Otázka zní ano či ne?
Mám, či nemám - otázka jako z divadelního dramatu. A co vlastně? Kouřit, či
nekouřit? Tento spor s námi zkoušela vyřešit slečna Míša z České koalice proti tabáku
v rámci programu Nekuřátka. Dozvěděli jsme se všechno o škodlivosti kouření pro lidský
organismus a dětský zvláště. Hovořili jsme i o hitu současnosti - elektronických
cigaretách, a o tom, že nejsou žádnou spásou. Mluvili jsme i o nebezpečí pasivního
kouření, které se nás v mnoha případech týká. Bylo by prima, kdyby žáci naší třídy s tímto
zlozvykem nikdy nezačali.

Žáci IV. C
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5. ROČNÍK

Jak vzniká automobil?
To jsme se dozvěděli na exkurzi v automobilce Škoda v Mladé Boleslavi,
kam jsme se vypravili v pondělí 12. listopadu. Poznali jsme vše, co je potřebné
k výrobě aut. Navštívili jsme lisovnu i výrobnu motorů a převodovek. Zaujalo
nás moderní vybavení hal s těžkotonážními jeřáby, automatické linky a zvláště
práce robotů. Po celou dobu prohlídky jsme dobře rozuměli výkladu paní
průvodkyně, neboť jsme na uších měli sluchátka, a proto nás nerušil hluk
provozu. Nadšeně jsme si prohlíželi i expozici starých automobilů v historické
části muzea. Mohli jsme porovnat rozdíly ve vzhledu starých a nově vyrobených
automobilů, které zaujaly jak chlapce, tak i dívky. Na památku jsme si zakoupili
drobné suvenýry a obdrželi zajímavé reklamní materiály.
Tento výlet se nám líbil a určitě někoho z nás v budoucnu ovlivní při volbě
povolání.

Žáci 5. A a 5. B
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ
Dokážeš doplnit správná slova k obrázkům?

Švédské vánoční ozdoby
Vyrobte si jednoduché a efektní ozdoby
z papíru. Potřebujete pouze dva různě
barevné papíry - typické jsou červený a
bílý, dále nůžky a lepidlo. Těmto ozdobám
se říká švédské. Postupujte podle obrázků:

Jenda píše Ježíškovi:
„Milý Ježíšku, mám malé kapesné, a proto
mi přines pod stromeček bubínek,
trumpetku a pistoli na vodu. Dědeček mi
dá peníze, abych nebubnoval, starší
sestra, abych netroubil, a náš Mourek,
abych ho nepoléval vodou.”
30

6. ROČNÍK

Naše vánoční dílna s paní učitelkou Šimkovou
V úterý 4. prosince se konaly vánoční dílny. Většina naší třídy byla v dílně paní
učitelky Šimkové, která se jmenovala „Vánoční tvoření“. Byla zaměřená na výrobky
z přírodnin. Měli jsme toho nemálo na práci - různé věnečky, svícny, adventní věnec,
dekorační květináče a ozdoby. Mohli jsme samozřejmě tvořit i z vlastní fantazie.
Pro upevnění vánoční atmosféry nám paní učitelka pouštěla koledy. Líbila se mi naše
spolupráce. Některé výrobky se nám zezačátku moc nedařily, ale pak nám paní učitelka vše
vysvětlila a už to šlo jako po másle. S námi všemi měla velkou trpělivost. Naše povedené
výrobky se budou prodávat na vánoční tržnici a už se těšíme na příští rok.

Lucie Havlíčková, Ivana Dobiášová, Nikola Michálková

31

7. ROČNÍK

Toulcův dvůr
Tak jako by se láska k hudbě těžko
pěstovala pouhým sezením nad zpěvníky a četbou
životopisů slavných skladatelů, tak by se těžko
pěstovala pouhou teoretickou výukou úcta k Zemi
a ke všem organismům, které na ní žijí. Do výuky
proto zařazujeme laboratorní práce a výukové
programy probíhající v terénu.
V 7. ročníku využíváme nabídky ekocentra
Toulcův dvůr a v rámci tematického celku
o hospodářských zvířatech se v ekocentru
seznamujeme s procesem domestikace a vzniku
plemen. Ve výběhu u jednotlivých původních
českých plemen žáci poznávají nejen vlastnosti,
které lidé při šlechtění preferovali, ale i potřeby
zvířat, které je nutné pro úspěšný chov
respektovat.

Mgr. Kamila Merxbauerová

Čím nám škodí kouření?
Mnoho lidí v této době kouří. Proč se jim nedaří jen tak přestat? Může za to látka zvaná nikotin. Jedna
cigareta člověku neuškodí, ale po více už vzniká závislost. Většina lidí si myslí, že pobyt v zakouřeném prostředí
není nebezpečný. Ale my jsme se dozvěděli, že ano. Pasivní kouření je škodlivé už jen proto, že dýcháme stejné
látky jako kuřáci. U lidí, kteří v takovém prostředí žijí, se může objevit rakovina plic jako u opravdových kuřáků.
Kouření je také velmi nákladná záležitost. Jedna krabička cigaret vyjde přibližně na 70 Kč. Kuřák, který
spotřebuje krabičku denně, zaplatí za cigarety během 40 let 1 000 000 Kč. Nekouří se ale jenom cigarety, kouří se
také doutníky, dýmky, vodní dýmky a marihuana. Když se kuřák rozhodne přestat, nestačí mu jenom pevná vůle,
pomoci mu mohou nikotinové náplasti, žvýkačky nebo elektronické cigarety. Bez těchto pomocníků se podaří
přestat kouřit jen třem lidem ze sta. Lidé, kteří začínají kouřit, by si měli uvědomit, jak je tato záležitost nákladná,
že může vadit ostatním členům rodiny, ale také zvířatům. I rybkám v akváriu vadí zakouřená místnost, protože
dýchají vzduch, a bohužel i ten zakouřený. Po delší době může ryba zahynout.
Všechny tyto informace jsme získali při preventivním programu Típni to, který po nás připravila Česká
koalice proti tabáku.
Bára Zelená
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8. ROČNÍK

Schola Pragensis
Dne 23. listopadu se osmá a devátá třída šly podívat na 17. ročník výstavy Schola
Pragensis, která je již tradičně zaměřena na pomoc žákům 2. stupně při výběru
střední školy. Tato výstava se konala v Kongresovém centru Praha pod záštitou
JUDr. Heleny Chudomelové.
U vlastních stánků se představila a reprezentovala rozličná gymnázia, střední
odborné školy a další. U každého stánku stála skupinka studentů s letáčky, kteří žákům
základních škol nabízeli a předávali informace o dané škole. Deváťáci si mohli projít
stánky škol, na kterých by chtěli příští rok začít studovat, a osmáci si udělali alespoň
představu o dané nabídce.
Výstava byla plná různých praktických ukázek, nechyběla ani henna, vytváření
fascinujících účesů, nebo ochutnávka jednohubek z hotelových škol. Některé školy pro
návštěvníky dokonce zorganizovaly různé soutěže. Všichni jsme odcházeli s plnou
náručí letáčků a s veselým povídáním o školách, které uměly zaujmout.
Kačka Mlezivová a Kačka Šindelářová

Beseda s elitním
kapitánem Milošem
Matouškem
V úterý 13. listopadu jsme se
zúčastnili besedy s elitním kapitánem
Milošem Matouškem. Vyprávěl nám
svůj životní příběh. Již v 15 letech byl
na výcviku a musel složit mnoho
zkoušek, aby přežil v drsném světě.
Jeho výcvik v elitní jednotce se
odehrával po druhé světové válce.
Při jeho vyprávění jsme všichni
tiše seděli a zaujatě poslouchali. Jeho
životní cesta byla velmi náročná,
složitá a neuvěřitelná. Bohužel pro
některé skupiny lidí znamenal dokonce
hrozbu, protože toho věděl příliš
mnoho, a tak se na něj uskutečnilo
více jak dvanáct atentátů.

Kateřina Šindelářová
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9. ROČNÍK

Chemická soutěž
Masarykova střední škola chemická
každoročně pořádá chemickou soutěž pro žáky
9. ročníku. Tento školní rok jsme se opět
zúčastnili. Nejprve žáci zpracovávali úlohy
domácího kola. Mezi nejúspěšnější řešitele
patřily Kačka Mlezivová, Ester Pokorná a Dáša
Valová.
Vytvořily tříčlenný tým, který
reprezentoval
naši školu
30.
listopadu
v laboratořích
Masarykovy
střední
školy
chemické v Křemencově ulici. Žákyně uplatnily
teoretické znalosti z hodin chemie a vyzkoušely
si metody používané v chemii.

PaedDr. Zuzana Šimková
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ

Poznáš svoji učitelku???
Že tyto paní neznáš, že na naší škole neučí? Ale ano, jen se nám trochu pomíchaly.
Každá fotografie byla vytvořena ze dvou tváří našich učitelek. Tak zkus hádat, kdo je
kdo. Správné odpovědi najdeš někde v tomto čísle.
1.

5.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě.
Zeptal se předvedeného muže:
„Za co jste tady?”
„Za předčasné vánoční nákupy.”
„To přece není žádný přestupek. Jak brzy
jste nakupoval?”
„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.”
„Mami, můžu mít na Vánoce psa?”
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako
ostatní.”
35

CO? KDY? KDE? JAK?

Tiskařská expozice
Od letních prázdnin až do
22. prosince je v Národním technickém
muzeu otevřena nová expozice tiskařství.
Můžete zde vidět živé ukázky knihtisku na
historických tiskařských strojích a také
přípravu a tisk sítotisku, mědirytiny nebo
ukázky práce knihaře a sazeče. Vše si zde
můžete i vyzkoušet a to každou sobotu od
10 do 16 hodin.
Martina Pišínová

Agent 007 znovu na scéně
V listopadu měla v Praze premiéru již dvacátá třetí
bondovka. Ta poslední nese název Skyfall. V hlavní roli
se nám opět představí Daniel Craig. Světová premiéra
proběhla za přítomnosti korunního prince Charlese a jeho
manželky vévodkyně Camilly 23. října 2012 v londýnské
Royal Albert Hall. Čeští diváci si na premiéru museli
počkat jen o tři dny déle.
Recenze na tento film jsou pozitivní, dokonce byl
ve Velké Británii vyhlášen komerčně nejúspěšnějším
filmem. Za pouhých 40 dní vydělal asi 94,3 miliónu liber
(2,92 miliardy korun). Na skalní příznivce agenta 007
však čeká jedno velké překvapení. Dokonalý gentleman,
který snadno vyřeší každý problém, se proměnil na
poněkud
omšelého,
často
strništěm
zarostlého
a podmračeného chlápka. Hlavní hit filmu nazpívala
anglická zpěvačka Adele.
Mgr. Simona Procházková

Vánoční trhy v Praze
Užít si vánoční atmosféry můžete v Praze
hned na několika místech. První vánoční trhy
otevřely své brány na náměstí Míru. Od 1. prosince
zvou k návštěvě ty nejznámější – na Václavském
a Staroměstském náměstí. K dostání jsou předměty
z keramiky, ze dřeva, výrobky uměleckých řemesel,
mýdla nebo bylinky. Nádhernou atmosféru zajistí
vůně pečených kaštanů, skořicových trdel, koláčků
či domácích čajů a svíček. Další trhy se konají
například na Kubánském náměstí, na Andělu, na
náměstí Republiky nebo na Tylově náměstí.
Zajímavou atrakci nabízí malý trh před plaveckým
stadionem v Podolí. Můžete si zde každý víkend
vlastnoručně vylovit kapra na váš štědrovečerní
stůl.
Mgr. Simona Procházková, Kateřina Šindelářová
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RE-PLAY

Call of Duty: Black Ops 2
Call of Duty: Black Ops 2 je druhý díl série
Call of Duty Black Ops a komplet devátý díl Call of
Duty. Vše se odehrává v prostředí armád budoucnosti
v roce 2025 a hra se bude v mnohém odlišovat od
toho, na co jsme v sérii Call of Duty zvyklí. V každém
případě budou hráči moci jak řídit vozidla, tak i létat.
Díky novým armádním technologiím budou mnozí
vojáci nahrazeni stroji ovládanými na dálku. Stroj není
člověk, a tak boje dostanou trochu jiný filozofický
rozměr. Čeká nás nelineární příběh, nové technologie
a propracované simulace.
Dominik Chrastil

iPad Mini
Na co příznivci nejen Apple tabletů dlouho čekali, je konečně zde.
Plnohodnotný iPad zmenšený na úhlopříčku 7,9", díky které je ho možné
držet pouze v jedné ruce. Je o více než polovinu lehčí než nový iPad
(3. generace) a disponuje ještě lepší výbavou nežli velice oblíbený iPad 2.
Jeho předností je schopnost nahrávání videí s obrazovou stabilizací ve Full
HD rozlišení 1080p! Výborná vlastnost této funkce je zaostřování pouhým
klepnutím a vyhledávání obličejů.
Má také stejný konektor jako iPhone 5. iPad Mini je tou pravou volbu
pro vyznavače kompaktní elektroniky, nečiní potíže brát ji stále s sebou
a užívat si na ní surfování po internetu, sledování filmů, poslech hudby, čtení
elektronických knih a studování dokumentů. Výdrž na baterii při zatížení
všemi jmenovanými činnostmi je úctyhodných 10 hodin! Silnou stránkou
iPadu Mini je jeho bezdrátová konektivita. Zdokonalený Wi-Fi modul pro obě
nejvyužívanější pásma 2,4 GHz a 5 GHz nabízí až 2krát rychlejší přenosy dat
než předchozí generace tabletu. Reálná rychlost se pohybuje až na hodnotě
150 Mbit/s!
Michal Blažek

Angry Birds - STAR WARS
Jedná se o nejnovější pokračování
slavné herní série Angry Birds. V tomto
díle se octneme na těch nejznámějších
planetách z té nejúspěšnější ságy všech dob
STAR WARS. Začínáte jednoduše na své
domácí planetě Tattoine. Jak ubíhá čas,
postupně se vyvíjíte v rytíře Jedi. Cestou
vás čeká mnoho nástrah a zápletek, ale
nakonec dospějete k rozuzlení a zachráníte
galaxii od temné strany Impéria. Hra je
k dostání na zařízení s ios a Android za
cenu 79 centů pro ios a na Android zdarma.
Jarek Vondra
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Český Slavík Mattoni 2012
V sobotu 24. listopadu 2012 se uskutečnil již 50.
ročník Českého Slavíka. V kategorii ZPĚVÁK předal
pomyslné žezlo po třinácti letech Karel Gott mladému
zpěváku Tomáši Klusovi. Karel Gott se umístil na druhé
příčce a Daniel Landa na místě třetím. U Dana Landy
ještě chvilku zůstaneme. O jeho projevu se mluví ještě
více, než o samostaných Slavících. Prohlásil, že nyní ho
máme nazývat Kouzelníkem Žitem a že není spokojen
se současnou politickou situací v Česku.
Je věcí názoru, zda byl projev vhodný či nikoliv. Ale pojďme dál. V kategorii ZPĚVAČKA
zvítězila Lucie Bílá, která je rekordmankou ve Slavících mezi ženami. V sobotu si odnesla již
15. ocenění a stala se i absolutní Slavicí, to znamená, že získala ze všech soutěžících největší počet
hlasů. Na druhém a třetím místě skončily Lucie Vondráčková a Ewa Farna. Hudební skupiny opět
nezklamaly a na předních příčkách se umístily opravdu hodně dobré kapely: 1. místo: Kabát,
2. místo: Nightwork a 3. místo skupina Chinaski. Skokanem roku se stala kapela Eddie Stoilow.
Myslím, že příští rok se máme opravdu na co těšit!
Petra Pavlíková

Selena Gomez se rozešla s Justinem
Biebrem
„Selena Gomez a Justin Bieber už nejsou pár“,
potvrdil důvěryhodný zdroj z jejich okolí. Oba na sebe
neměli moc času a byli pracovně vytížení. Začalo to být
komplikované. Nabitý program je oficiálním důvodem
rozchodu, zdroj ale připustil i to, že Selena v Justinovi
nenacházela patřičnou oporu, navíc se jim do vztahu vnesly
pochybnosti a žárlivost.
Jako pár se poprvé ukázali na veřejnosti minulý rok
v únoru, ale chodili spolu údajně již několik měsíců
předtím. O jejich rozchodu se mluvilo celé léto, oba ho ale
vyvraceli, i když jim vztah už neklapal.
Karolína Hynková

Adele má chlapečka
Zpěvačka Adele porodila
v pátek 19. října 2012 syna. Otcem
dítěte je partner čtyřiadvacetileté
zpěvačky Simon Konecki. Jméno
syna nechávají v tajnosti. Zprávu
zatím nepotvrdil ani jejich tiskový
mluvčí.
Nedávno šťastní rodiče
prohlásili že, svého potomka
nechtějí vychovávat v ruchu
velkoměsta a plánují stěhování na
klidný venkov.
Karolína Hynková

Hádali jste správně?
5. Hana Tomší a Jana Kučerová
1. Petra Nedvědová a Simona Procházková
2. Zuzana Šimková a Valerie Kolářová
6. Petra Nedvědová a Lenka Všetečková
3. Jana Kučerová a Dagmar Mikulášková
7. Simona Procházková a Kamila Merxbuerová
4. Jana Rusňáková a Zdena Goyová
8. Kamila Merxbauerová a Lenka Všetečková
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