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Vyhlašujeme soutěž o nejzdařilejší logo naší školy. Návrhy zasílejte na 

adresu zástupkyně ředitelky školy: svetlana.vojtova@krimicka.cz 

Termín uzávěrky je 30. dubna 2013. 

!!!Nejlepší návrhy budou odměněny!!! 

 
Zde Vám pro inspiraci přinášíme malou ukázku Vašich prací: 

 



Milí čtenáři, 
je po pololetí a všichni, kteří přežili výbuch rodičů nad pololetním 
vysvědčením, se vrátili živi a zdrávi do školy. Začátek jara (i když venku to 
tak nevypadá) si můžete zpříjemnit naším školním časopisem. Jako vždy vás 
čekají vaše oblíbené rubriky a články ze světa her, showbyznysu, kultury    
i dění ve škole. Věříme, že se druhé pololetí vydaří minimálně tak jako první 
a že se nám školní stereotyp podaří zahnat přicházejícím jarem                   
a Velikonocemi. 
                                                          Vaše redakce 
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 Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Lenka Všetečková 
 
 
1. Jak dlouho učíte na naší škole?  
Necelý rok. 
2. Který předmět jste měla 
nejraději, když jste studovala?  
Tělocvik. 
3. Čím jste chtěla být, když jste 
byla malá?  
Paní učitelkou v mateřské školce. 
4. Co děláte ve volném čase?  
Většinu volného času věnuji 
tréninku, závodně běhám. Kromě 
toho ráda čtu a baví mě poznávat 
nová místa. 
5. Jakou posloucháte hudbu?  
George Michael, Adele, Amy 
Winehouse, Depeche Mode. 
6. Kdybyste chytila zlatou rybku, 
jaká by byla vaše  tři přání?  
Nechci být neskromná, ale moje tři 
přání by byla, abych vylovila další 
tři zlaté rybky a měla místo tří devět 
přání. ☺ 
7. Co byste chtěla dělat, kdybyste 
nebyla paní učitelka?  
Chtěla bych být spisovatelkou. 
8. Čím vás vaši žáci nejvíce 
rozčilují?  
Nejvíc mě rozčílí, když mi někdo lže 
do očí. 
9. Jaké je vaše neoblíbenější  jídlo?  
Moje nejoblíbenější jídlo - ryby, 
těstoviny a čokoláda, jestli se dá 
čokoláda počítat mezi jídlo.  
10. Měla jste někdy chuť nechat 
profese učitelky?  
Zatím ne.  
11. Na jaké místo na světě byste se 
chtěla podívat?  
Na Měsíc ☺, sice je to trochu z ruky, 
ale může to být zajímavý výlet.☺ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. S kterou postavou z historie 
nebo současnosti byste se chtěla 
setkat? A proč?   
S Bohem, abych zjistila, jestli 
skutečně existuje. 
 
  
 
 Martina Pišínová, Martin Komenda 

INTERVIEW 
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NOVINKY OD NÁS 

Lyžařský kurz  
V sobotu 12. ledna jsme odjeli do Benecka v Krkonoších na lyžařský kurz. 

Ubytovali jsme se v hotelu Alfonska. V neděli jsme vyrazili na lyže, kde jsme byli 
rozděleni do dvou skupin lyžařů a jedné skupiny snowboardistů. Denní program byl 
zhruba tento: v 7:30 budíček a v 7:45 snídaně. Kolem  deváté hodiny jsme se scházeli 
před domem a vyráželi jsme na svah. Ve dvanáct hodin jsme měli oběd a poté následoval 
polední klid. Po poledním klidu jsme jeli zase lyžovat. Ze svahu jsme se vraceli mezi 
čtvrtou a pátou hodinou. Večeře byla v 17:45. Dvakrát během pobytu jsme měli večerní 
lyžování a jednou diskotéku, na které vznikla hláška „je to v bocích“.  
 

Také jsme dvakrát navštívili snowtubing. Cestou dolů jsme se klouzali po zadku    
a to nás velmi bavilo. Jelikož jsme ale nerespektovali Ondrovy pokyny, že se máme 
držet u kraje sjezdovky, tak lektoři zvažovali, zda nám povolí večerní lyžování. 
Nakonec nás na svah pustili, ale pod podmínkou, že budeme hodní. Příštího dne se    
u kluků v pokoji objevila pasta na stěně. Nikdo z nich nevěděl, kde se tam vzala. Nikdo 
se nepřiznal, a tak se toho dne nekonala diskotéka. Kolem desáté hodiny nás lektoři 
vyhnali nahoru na sjezdovku. To ale bylo jen z legrace a my jsme šli zase dolů, kde nám 
Verča předvedla nádhernou show s ohněm.  

Celý kurz se nám velice líbil a moc jsme si ho užili. Nakonec nám všechny hříchy 
odpustili a my jsme se ne moc šťastní vrátili do Prahy. Po celý pobyt se jako zázrakem 
nikomu nic nestalo.  
                                                                                    Bára Zelená 
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NOVINKY OD NÁS 

Zápis do prvních tříd 
Zápis do prvních tříd na naší škole probíhal ve dnech 15. - 16. ledna 2013. Děti       

a jejich rodiče vítali žáci 5. ročníků, kteří tuto slavnostní událost oživili pestrými 
maskami a pohádkovými převleky.  Před zápisem si budoucí prvňáčci mohli zahrát zábavné 
a soutěžní hry i plnit různé úkoly za sladkou odměnu. Třídy byly slavnostně vyzdobeny 
obrázky a pestrými pomůckami i množstvím lákavých dárečků, které pro ně připravili žáci 
naší školy. Při zápisu předvedly děti paní učitelkám své znalosti z mateřské školy, 
nakreslily portrét maminky a zazpívaly písničku, kterou si pro tento den připravily. Na 
závěr si vybraly malý dárek a na památku odnesly pamětní list s keramickou medailí. 
Všichni se už těší na 1. září! 
                                                                Mgr. Jana Vránková a Anna Chmelařová 
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NOVINKY OD NÁS 

Olympiáda v českém jazyce 
Už tradičně se v naší škole konají školní kola mnoha olympiád. Nabízím Vám pohled do jedné 

z nich. OČJ má vždy dvě části – mluvnickou a slohovou. Účastníci – žáci 8. a 9. ročníku - musí 

samozřejmě prokázat při řešení úloh znalosti z učiva českého jazyka, ale také nápaditost a vtip. Nestačí 

jen odříkat poučky, je třeba si s jazykem pohrát, chápat jeho možnosti.  

Zkuste si pohrát i Vy. První úkol je ze zadání školního kola, druhý řešili účastníci obvodního 

kola. 

 

1. Doplňte do neúplných ustálených rčení pojmenování nástrojů. 

 

Chrápe, jako když _____________ řeže, 

padla _____________ na kámen, 

sevřít někoho do _____________, 

je děravý jako _____________, 

utopil by ho na _____________ vody, 

křičí, jako by ho na _____________ brali. 

 

Řešení –  pilou; kosa; kleští/svěráku; řešeto/cedník; lžíci/lžičce; nože/vidle 

2. Užijte následující výrazy ve větách nebo slovních spojeních tak, aby byl patrný významový 

    rozdíl mezi nimi, u každého zadaného výrazu vymezte jeho význam: 

  halabala 

  hogo fogo 

  láry fáry 

  saky paky 

 

Příklady řešení: 

udělat něco jen tak halabala = ledabyle; 

nosit se hogo fogo / nosit hogo fogo sako = okázale/okázalý;  

 to jsou jen řeči, samé láry fáry = žvásty;  

sbal si svoje saky paky a zmiz = věci/majetek 

 

Tak co, zkusíte si to v osmičce a devítce naostro? 

                                                                                Mgr. Jana Kučerová 

Olympiáda v německém jazyce  
21. ledna proběhlo na Gymnáziu Omská obvodní kolo olympiády v německém jazyce. Naše 

škola měla zastoupení v nejmladší kategorii I. A, kde Adam Ježdík obsadil pěkné druhé místo. Věříme, 

že i v příštím roce naši žáci obsadí přední místa a srovnání s ostatními pro ně bude povzbuzením do 

dalšího studia němčiny.  

                                                                                    Mgr. Lenka Všetečková  
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NOVINKY OD NÁS 

Putování s muzikou Réva 
 Ve čtvrtek 14. února přijela ze Zlína do naší školy cimbálová muzika Réva. Cílem bylo představit 
cimbálovou muziku tak, jak ji neznáme.  

 Žáci 1. a 2. stupně byli postupně vtaženi zábavnou formou do děje. Hudební žánry se střídaly tak, aby si 

studenti udělali obrázek o cimbálové muzice. Program začínal písní U muziky su já chlap. Potom se představili 

hudebníci i jejich nástroje. Vše bylo doprovázeno soutěžemi o sladké ceny. Dále jsme vyslechli písničky 
Beatles a 1. stupeň pásmo známých lidových písní.  

 Slyšeli jsme titulní píseň k filmu Vinnetou a také ukázky jazzové a swingové hudby. Asi nejvíce nás ale 

vzala za srdce ukázka z Vltavy Bedřicha Smetany. Na své si přišli i fanoušci skupiny Kabát, protože si mohli 
zazpívat Malou dámu. 

 V závěru vystoupení nám všem udělala radost píseň Jožin z bažin a Tancuj, tancuj, vykrúcaj zpívali 

úplně všichni. 
 Cimbálová muzika Réva nás mile naladila a určitě se těšíme na další pokračování v příštím školním 

roce. 

         Mgr. Květa Nekolová 

 

Hudební dílny na naší škole 

  V úterý 22. ledna nás ve škole čekalo hudební dopoledne. Každý ročník, první až čtvrtý, absolvoval 
naučný program pořádaný Studiem ROLNIČKA, pod vedením sbormistra Karla Virglera. 

Druhé ročníky tentokrát čekala zajímavá hodina s tématem „Tancujte myši“. Byl to třetí díl z cyklu 

hudebních pohádek, který i tentokrát obsahoval komplexní hudební estetickou výchovu zaměřenou na poslech. 
Hravou formou začala dílna dechovým cvičením a děti se v ní postupně naučily tři nové písničky. Poslední 

dokonce s pohybovým doprovodem. Seznámily se také s novým hudebním nástrojem - s kontrabasem, s hrou se 

smyčcem brnkáním.  

Celou hodinu žáky provázela pohádka s detektivní zápletkou, kterou se nakonec podařilo správně 
rozluštit. V pátrání jim pomohl stařičký kotoučový magnetofon, jenž mnohé děti viděly poprvé.  

Určitě se těšíme na poslední hudební dílnu z letošního pohádkového cyklu. 

                                                                                                               Mgr. Iveta Matyášková   
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Soucit a pomoc nejsou prázdná slova 
aneb etická výchova na ZŠ Křimická 

Soucit a pomoc jsou v životě jednotlivce i společnosti slova zcela zásadní. Proč? Protože sdílet 

prožitky druhého, mít soucit a dodávat sílu druhému, poskytnout pomoc, to umožnilo samou existenci 

lidstva. Člověk s těmito schopnostmi je vnitřně bohatý a naopak, a proto je nutné děti v této oblasti 

posilovat a rozvíjet. 

Dítě získává sebevědomí a radost, když vidí platnost své pomoci strádajícímu. Bývá spokojeno    

s vlastními životními podmínkami, takže netrpí pocitem nedostatku, neustálou křivdou a nenasyceností 

sebestředných jedinců. My na Křimické si to uvědomujeme, a kromě přímého působení                          

v bezprostředním okolí, jsme zapojeni do mnoha charitativních projektů a akcí. V besedách 

vysvětlujeme i problematiku sociálně vyloučených skupin z různých úhlů pohledu. Škola Křimická       

v této oblasti velmi dobře spolupracuje s rodiči. Drtivá většina našich rodičů není lhostejná k okolí          

a podporuje v dětech solidárnost. 

Naše škola v rámci projektu Adopce na dálku již osm let podporuje indického chlapce 

Ashwatha. Děti díky vzájemné korespondenci sledují jeho život a studijní výsledky. Vidí, jak vyspěl      

z malého hubeného dítěte v mladého muže, který studuje na učitele, aby sám mohl pomáhat svému 

chudému okolí.  

Na škole probíhají akce občanských sdružení, a to: Srdíčkové dny pro o.s. Život dětem, které 

pomáhá handicapovaným dětem, dále akce pro o.s. CPK-Chrpa, které se zabývá výcvikem koní pro 

hipoterapii. Chlapci s děvčaty také sbírají víčka z PET lahví pro spolužákova nemocného bratra. Již 

několik let u nás probíhají charitativní sbírky ošacení, hraček a jiného vybavení pro Azylový dům 

Rybka v Husinci. Během uplynulých let jsme s dětmi zajišťovali akce pro dětské ústavy, domovy 

seniorů i zařízení pro mentálně postižené  a plánujeme s nimi další spolupráci.  

Zásluhou našich dětí, rodičů a pedagogů bylo nasbíráno mnoho tun papíru, hromady oblečení, 

hraček, víček, bylo vyrobeno mnoho výrobků do vánočních a velikonočních tržnic, nakoupeno mnoho 

charitativních předmětů. Výtěžek z této snahy byl přetaven do pomoci potřebným. Nesmíme nikdy ustat 

v tomto našem snažení. Je to dobro nejen pro dobro samé, ale hlavně pro naše děti.  

                                                                       Mgr. Magdalena Hepnerová, Mgr. Květa Nekolová 
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NOVINKY OD NÁS 

Policie na naší škole 
Těsně po vánočních prázdninách zavítala na naši 

školu městská policie - útvar prevence. Šlo o preventivní akci 
pro 5. - 9. ročníky.  

5. ročník si vyslechl besedu Drogy I. - úvod do 
problematiky závislostí a jejich nežádoucích vlivů. Beseda 
byla zaměřena na legální drogy, např. tabák, alkohol, léky…  

Pro 6. ročník byla připravena  beseda Šikana - 
problematika vztahů v dětských kolektivech. Žákům byly 
vysvětleny pojmy jako osobní hrdost a sebeúcta, oběť, 
agresor… Žáci byli upozorněni na možnost konfliktu se 
zákonem. 

7. ročník byl doslova vtažen do problematiky 
kriminality dětí. Žáci byli seznámeni se společensky 
nežádoucími jevy ve společnosti, trestnou činností                 
a odpovědností nezletilých. Důraz byl kladen především na 
majetkovou trestnou činnost (krádeže, poškozování cizí věci, 
porušování autorských práv). 

8. ročník absolvoval program Drogy II. – závislost 
očima zákona. Žáci byli seznámeni s problematikou 
omamných a psychotropních látek a jejich vlivem na člověka 
a společnost. 

Pro 9. ročník byla připravena beseda Základy 
právního vědomi, kde žáci získali znalosti z oblasti lidských 
práv, trestního práva, přestupkového práva, společensky 
nežádoucích jevů, obecných norem lidského chování, etiky    
a morálky. 

                                           Mgr. Květa Nekolová 
 

Planeta země 3000 
Ekvádor a Galapágy 

V pátek 11. ledna jsme se vydali na výukový 
program Planeta země 3000 – Tajemný svět 
Ekvádoru a Galapág do divadla U Hasičů. Zde jsme 
zhlédli film o dobrodruhovi Adamovi, který danými 
zeměmi projel.  

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, 
zaujaly nás veselé i smutné příhody a zasmáli se 
roztržitým domorodcům, kteří se snažili uhodit 
kameramana stoličkou. Postupně se náš cestovatel 
Adam dostal až do pralesa, kde se snažil odchytit 
krokodýla. Celé kino hučelo vzrušením a většina 
žáků kroutila hlavou nad Adamovou 
lehkomyslností. Nejednou jsme v křeslech 
nadskočili, když Adam natáhl ruku a krokodýl 
vyjel. Adam sice neulovil velkého krokodýla, ale 
podržel si v ruce alespoň mládě. Nakonec jsme, po 
rozsvícení světel v sále, uviděli na vlastní oči 
dobrodruha Adama. 
                              Kateřina Šindelářová, 8. A 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Dřevěné divadlo 
V úterý 26. února jsme s družinou opět 

vyrazili do divadla. Tentokrát jsme jeli do H Parku 

v Hostivaři. Ve zdejším kinosále hostovalo Dřevěné 

divadlo Jana Hrubce s představením Honza        

a Drak. Je to divadlo „jen“ jednoho herce, a tak 

jsme nevěděli, co máme očekávat. 

Jan Hrubec rozehrál s loutkami takové 

ohromné „divadlo“, že zaujal svým uměním naprosto 

všechny, malé i velké. Protože se nám představení 

tak moc líbilo, šli jsme se po vystoupení s  hercem  

a režisérem panem Hrubcem seznámit osobně. 

Velmi milý a vstřícný pan režisér nám ukázal loutky 

i kulisy zblízka a slíbil nám, že nás s některou svojí 

divadelní hrou navštíví v naší škole. Už se na jeho 

divadlo moc těšíme. 

Úterní odpolední představení v H Parku jsou 

zdarma a my se chystáme na jejich další návštěvy. 

Doufáme, že u zde hostujících divadel objevíme 

další kvalitní umělce. 

               Marta Pospíšilová a Magdalena Hepnerová 
 

Věda nás baví 
25. února odpoledne v družině proběhla 

ukázková hodina nového kroužku. Zájem dětí byl 

obrovský. Během krátké chvíle se seznámili 

s Archimédovým zákonem v praxi. Stačilo jen 

pár běžných věcí: voda, umyvadlo, plastové 

lahve, plastelína, brčka. Ještě trocha 

soustředění a dějí se zázraky.  

Všichni se dobře bavili pozorováním 

fyzikálních jevů, kterých se sami účastnili. Děti 

si sestrojily i vlastní malou ponorku a ověřily si 

své nové znalosti v zábavném testu. 

Další vědecké poznatky může každý 

zájemce získat v kroužcích naší školy Věda nás 

baví a Pokusy a objevy. 

                           Mgr. Magdalena Hepnerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Má vlast- srdce Evropy - Tentokrát výlet do pohádky 
Nedávno jsme se s dětmi přenesli do pohádky. Jak se nám to podařilo?  

Jednoduše. Objednali jsme si pohádkový autobus a ten nás odvezl do Starých Hradů     
v Českém ráji.  

Během cesty tam i zpět jsme poslouchali pohádky a naše fantazie pracovala na 
plné obrátky. A co teprve s námi dělalo vypravování čarodějnice Hrncolíny, která 
všechny uvítala s ošatkou plnou chutných rozemletých švábů s uhlím, a pak nás 
provázela celým pohádkovým hradem čaroděje Archibalda, jeho nádvořím, krčmou, 
stájemi i sklepením. Všude na nás čekaly pohádkové bytosti, skřítci dobří i zlí, víly, obři, 
čerti, vodníci a mnoho dalších postaviček. Naše Hrncolína nám o všech něco prozradila. 
Dozvěděli jsme se mnoho nového z pohádkového světa a viděli krásný hrad.  

Všechno na Archibaldově hradě bylo veselé, i když ve sklepení u čertů a draků 
jsme se raději chytili za ruce. Pro jistotu, vždyť by si nás tam mohl někdo z té pohádky 
klidně nechat pro zábavu. S Hrncolínou i hradem jsme se rozloučili, dostali jsme na 
cestu rady a taky prázdnou pohlednici pro Archibalda, na kterou jsme mu měli 
namalovat draka s vymyšleným jménem. Tento Hrncolínin úkol jsme splnili hned druhý 
den v družině. Draci se nám povedli a posíláme je Archibaldovi. Snad si je na hradě 
vystaví. 

Na výlet jsme jeli v rámci našeho projektu „Má vlast- srdce Evropy“, ve kterém   
s dětmi formou zážitkových výletů poznáváme naši zemi, její kulturu, přírodu i historii. 
                                                        Marta Pospíšilová a Magdalena Hepnerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Přehazovaná  - dívky 
Ve čtvrtek 24. ledna 2013 jsme se my holky ze sedmých tříd (Kája Boháčová, 

Karolína  Bláhová, Veronika Fišerová, Nela Štěpánová, Angelina Zhyhar, Barbora Zelená, 
Sylvie Vraná a Adéla Synková) zúčastnily Poháru starosty Prahy 15 v přehazované. 
Turnaj se konal na základní škole Hornoměcholupská. 

Náš tým doprovázel pan učitel Carda. Dohromady se zúčastnilo 5 škol: ZŠ  Nad 
Přehradou, ZŠ Hornoměcholupská, ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Hostivař a naše ZŠ 
Křimická. Nejvíce jsme se bály ZŠ Nad  Přehradou, se kterou jsme hrály hned první 
zápas. Byly jsme velmi veselý tým a díky tomu jsme první zápas vyhrály.  
 

V dalších zápasech už jsme nebyly tak nervózní, vlastně jsme  byly docela v klidu. 
Tak to pokračovalo do té doby, než jsme se měly připravit na poslední zápas se ZŠ 
Hornoměcholupská.  Zápas byl náročný, ke konci už jsme byly hodně unavené a trochu 
i ve stresu, takže jsme občas daly podání do sítě. Byl to opravdu dlouhý zápas. Ale 
nakonec jsme je porazily! Při vyhlašování výsledku jsme byly velmi šťastné. Byl to hezký 
pocit, když vyhlašovali, že ZŠ Křimická je první.  

Taky nesmíme zapomenout naše náhradnice, Angelinu a Nelu, které bezvadně 
povzbuzovaly, a na pana učitele Cardu, který nás za tak dobrý výkon pozval na zákusky. 
Byl to velmi náročný den, ale stál za to.  
                             Veronika Fišerová., Nela Štěpánová, Karolína Bláhová a Bára Zelená  
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NOVINKY OD NÁS 

Pražský pětiboj všestrannosti 2013 
Ve středu 6. února 2013 se naše škola zúčastnila již podruhé Novoročního pětiboje 

všestrannosti, který byl pořádán olympijskými vítězi Romanem Šebrlem a Robertem Změlíkem. Na 
této akci byli přítomni i další významní sportovci jako je Dana Zátopková, Imrich Bugár, či Šárka 
Kašpárková a ještě stále ti aktivní, například Petr Koukal. Vše se konalo na Podvinném mlýně v aréně 
Sparty. Akce byla výborně organizována a byla doprovázena autogramiádou, sportovní exhibicí 
slavných sportovců a také vystoupením Olgy Lounové.  

Celé akce se zúčastnilo asi pět stovek dětí ze 47 škol a naše škola se umístila na krásném       
32. místě.  Letošního Pětiboje se totiž zúčastnily ročníky 2002 až 1999, v našem družstvu převažovali 
ti mladší žáci, hlavně rok narození 2002 a 2001. Většina ostatních zvolila taktiku poslat co nejvíce 
žáků nejstarších tzn. rok narození 2000 a 1999. 
 

Konkrétně se zúčastnili: Barbora Zelená 7. A, Kristýna Nováková 7. B. Tereza Černá             
a Svitlana Slipchenko 5. B, za kluky Michal Polesný 7. A, Patrik Chládek 7. B, Michael Krutil a 
Vitalyi Shorban 5. B a náhradnice Natálka Glembová a Valentýnka Jonášová 5. B. 

Nejlepší výsledky za jednotlivce měla  Bára Zelená, která byla celkově 30. ze 167 závodnic     
a mezi děvčaty své věkové kategorie 14. (v trojskoku dokonce 3.). Z kluků se nejlépe umístil Michael 
Krutil, který celkově skončil na 87. místě ze 164 závodníků a dokonce 5. ve své věkové kategorii. Ale 
i ostatní soutěžící se velmi snažili a podávali velmi dobré výkony. Všem soutěžícím děkujeme za 
reprezentaci školy a přejeme jim zlepšování výkonů. 
                                                                                        Mgr. Dagmar Mikulášková 
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NOVINKY OD NÁS 

Školní florbalový turnaj 
 Dne 15. března proběhl turnaj 
žáků z 1. – 3. tříd. Gólmani z pátých tříd 
si na začátku vylosovali svůj tým 
z mladších žáků. Utkalo se pět týmů, 
které mezi sebou sehrály dvacet 
zápasů. Nálada byla velmi soutěživá 
a hrálo se hlavně o třetí a čtvrté místo. 
První a druhé místo bylo téměř jisté. 
Nakonec si na stupně vítězů stoupl tým 
Tomáše Kuchty ve složení Adam Rusňák, 
Jan Vrzák a Marek Drahoš. Druhé místo 
obsadil tým pod vedením Pavla Rusňáka 
(Antonín Votava, Matěj Kahovec  David 
Nožina). Z bronzu se radovali Tomáš 
Borůvka, Jan Bartoška a David Botek 
v čele se Šimonem Štěpánkem. 
      Nela Štěpánová, Karolina Bláhová 
 

Florbalový turnaj o Pohár 
starosty Prahy 15 
 Naše škola se stala pořadatelem 
florbalového turnaje mladších žáků 
o Pohár starosty Prahy 15. V pátek 15. 
února se u nás sešly týmy ze ZŠ 
Hornoměcholupská, ZŠ Hostivař, ZŠ Nad 
Přehradou a ZŠ Veronské náměstí.  Naše 
barvy hájili Pavel Rusňák, Jirka Petr, 
Vojta Pardubský, Dominik Šimůnek, 
Štěpán Wenzl, Daniel Vaniš, Miroslav 
Krutil, Honza Němec a Šimon Štěpánek 
z pátých tříd. S výsledkem jsme byli 
spokojeni, vítězství jsme obhájili už po 
čtvrté v řadě.  
                  Pavel Rusňák, David Waltr 
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VELIKONOCE 

Jak se slaví Velikonoce ve světě 
 Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, ale s oblibou je slaví i lidé, kteří 

nejsou nábožensky založení. 

 Každá evropská země má při oslavách Velikonoc své tradice a zvyklosti. Ty se samozřejmě liší, 

nicméně období, ve kterém tyto oslavy probíhají je stanoveno na stejnou dobu – datum připadá na neděli 

po prvním jarním úplňku, který nastává pro průchodu Slunce jarním bodem. 

 V některých členských státech EU jsou velikonoční zvyky podobné jako v ČR – hlavními 

symboly Velikonoc jsou malovaná vajíčka, pomlázka a beránek. Existují i země, jejichž zvyky bychom    

u nás nenašli. 

 

God påske – Velikonoce 

v Dánsku 

Zde si lidé píší tzv. škádlivé 

dopisy podepsané pouze počtem 

teček, který odpovídá počtu 

písmenek ve jménu odesílatele. 

Do dopisu se vkládá sněženka 

jako symbol první květiny v roce. 

S dopisy jsou spjaté tradice          

i v dalších severských státech. 

 

Hyvää Pääsiäistä – Velikonoce 

ve Finsku 

Ve Finsku jsou Velikonoce také 

spjaté s čarodějnicemi – často se 

za ně převlékají malé děti, které 

chodí do domů, přednášejí 

koledy a dostávají za odměnu 

peníze a cukroví. 

 V jižních zemích jsou 

Velikonoce spjaty s průvody        

a procesími. 

 

Glad Påsk – Velikonoce ve 

Švédsku 

Ve Švédsku nosí dopisy děti 

převlečené za čarodějnice. Ty 

přiběhnou se zapečetěným 

dopisem, strčí ho adresátovi 

pod dveře, někde se schovají 

a čekají, jak bude dotyčný 

reagovat. 

 

Feliz Pascua – Velikonoce ve Španělsku 

Ve Španělsku je počet procesí úměrný počtu kostelů a velikosti 

města. Každé má na začátku průvodu kajícníky s vysokými 

kuželovitými čepicemi. 

 

Buona Pasqua – Velikonoce 

v Itálii 

Zde se velikonoční tradice 

spojují hlavně s jídlem.         

V Itálii je tradičním pokrmem 

pečené jehněčí a preclíky.     

O Italech se také říká, že to 

byli právě oni, kdo vynalezl 

čokoládová velikonoční 

vajíčka.  

      PaedDr. Zuzana Šimková 

 

Feliz Páscoa – Velikonoce  

v Portugalsku 

V Portugalsku se na Velký 

pátek koná procesí Ecce 

Homo, v jehož čele 

pochodují bosí muži             

v tunikách s kapucí. 
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NOVINKY OD NÁS 

Velikonoce na Křimické 
Oslava Velikonoc a vítání jara u nás ve škole byly tradičně velké. 

Hned v únoru, po pololetním vysvědčení, jsme se pustili do příprav. Děti pilně nacvičovaly 
svá vystoupení na besídku a při práci na výrobcích do tržnice se těšily na jaro. To si letos 
dávalo načas, ne a ne přijít. Co naplat, pokusili jsme se ho s dětmi přivolat. 

V úterý 26. března jsme ve vyzdobené škole otevřeli tržnici a ve společenské 
místnosti rodiče zhlédli vystoupení svých ratolestí. Podle potlesku a reakcí rodičů byla 
besídka opět skvělá, a tak všichni odcházeli nejen s velikonočními drobnostmi z tržnice, 
ale i s pěkným uměleckým zážitkem z besídky.  

Jak se nám vše zdařilo, je vidět na fotografiích z našich Velikonoc. Jaro už jsme 
snad  přivolali a nyní si ho  můžeme užít i venku v přírodě. 
                                                                                  Mgr. Magdalena Hepnerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Vystoupení našich dětí na velikonoční besídce potěšilo všechny rodiče, babičky, dědečky  
i nejmladší generaci. 

Smysly živočichů 
Ve středu 13. března se žáci naší školy 

zúčastnili programu Smysly živočichů. Nejenom že 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací 
z krátkých ukázek, promítaných na plátno, ale 
některé živočichy jsme si mohli prohlédnout na 
vlastní oči. K vidění byla například samička 
obrovského australského pavouka. Porovnávali jsme 
také lidské reflexy s ptačími a podobně. Po 
programu následoval krátká beseda, při níž jsme se 
mohli zeptat na cokoliv, co nás o tomto tématu 
ještě zajímalo.       

                                Martina Pišínová     17 



 

1. ROČNÍK 

Návštěva  mateřinek v 1. třídách 
Začátkem ledna, přesněji v pondělí 7. ledna, se chodba v přízemí na pavilonu B1 

u prvních tříd naplnila dětskými hlásky víc než kdy jindy, protože nás navštívili naši mladší 
kamarádi z MŠ Boloňská. S některými jsme se ještě loni potkávali na zahradě školky. Teď 
už jsou z nás velcí školáci, a tak jsme se chtěli před našimi kamarády vytáhnout. Paní 
učitelky z MŠ pod vedením paní ředitelky Petry Staňkové si svoje děti rozdělily 
spravedlivě do všech tří prvních tříd, a tak nás pak ve třídách bylo tak akorát a práce nám 
šla pěkně od ruky (nebo od hlavy?).  

Ukázali jsme, co už jsme se od září naučili, předvedli jsme čtenářské i počtářské 
dovednosti a hlavně, jak už se umíme pěkně chovat a dávat pozor v hodinách. Naše paní 
učitelky Homolová, Goyová i Sigmundová připravily i práci pro naše mladší kamarády, takže 
i ti mohli předvést, jak jsou do školy připraveni. Na závěr jsme se podělili o naše třídní 
sladkosti a podle úsměvů na tvářích našich kamarádů jsme poznali, že se jim u nás ve škole 
líbilo. Určitě mnohé z nich budeme za rok zase potkávat, tentokrát ale už ne ve školce, 
ale na chodbách naší školy. Tak, kamarádi, za rok na shledanou! 

                                                                           Žáci prvních tříd 
 

O pejskovi a kočičce  
  Divadelní představení známé pohádky Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce 
si pro ty nejmenší diváky připravily lektorky soukromé školky Rarášek. Naši prvňáčci 
spolu s dětmi z Rarášku za pohádkou nemuseli chodit daleko, neboť se představení 
odehrálo přímo ve společenské místnosti naší ZŠ.  

Pro děti byla připravena příhoda ,,Jak pejsek a kočička pekli dort“.  Během 
představení do pohádky vstupovala vypravěčka, která si s dětmi povídala o tom, co 
zvířátka měla udělat a co ne. Mnohé děti pohádku znaly, a proto se mohly plně zapojit do 
představení. Všichni však mohli radit pejskovi a kočičce při vaření.   
         Žáci si zopakovali některé zásady při pečení a řekli si, které suroviny do dortu 
patří, a které ne. Děti se s pejskem a kočičkou velice nasmály a zazpívaly si plno 
známých písniček.  
                                                                    Mgr. Petra Sigmundová   
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2. ROČNÍK 

Umíme plavat 
A můžu si vzít ploutve a potápěčské brýle? A můžu si tam dělat ve vodě, co chci, a potápět 

se do hloubky? A jaké plavky budou lepší – dvoudílné, nebo jednodílné? Tak tohle byly naše první 

otázky před kurzem plavání pro druháky. 
Začali jsme hned první pátek po zahájení školního roku. Při pěkném počasí jsme do bazénu  

v Hostivaři chodili pěšky a sledovali, co se kolem nás staví nového. Po převlečení a osprchování nás 

trenérky trošku vyzkoušely a rozdělily do družstev. Kdo si nebyl moc jistý, dostal pro začátek 

kolem pasu bezpečnostní pás. 

Zábavnou formou jsme se naučili a upevnili si v prvním pololetí tři základní styly plavání - 

prsa, kraul a znak. Hodně nám při tom pomáhaly podpůrné pěnové desky, hadice, míče i skluzavka. 

Také jsme vyzkoušeli skoky ze startovních bloků a prkna. Všechno naše snažení a umění 

vyvrcholilo plaveckými závody s předáním „mokrých“ diplomů a cen. 

Milé paní trenérky, díky a příští školní rok se těšíme na pokračování.  
                                                                                                   Žáci druhých tříd 

 

 

Druháci v ZOO 
 Ve čtvrtek 28. února jsme se vypravili na prohlídku Zoologické zahrady v Praze. 

 Ke vchodu jsme přišli přesně v devět hodin, kdy se ZOO otevírá. Ujala se nás 

příjemná paní průvodkyně. Tématem prohlídky byli plazi. Nejprve jsme si prohlédli 

tučňáky. Ne všichni věděli, ţe tučňáci jsou ptáci. Pozdravili jsme lachtany a šli ke gaviálům. 

Jsou to velcí ještěři s úzkými čelistmi, ve kterých nemají sílu. Neublíţí tak vodním ţelvám, 

které si bezstarostně plavaly kolem. Dalšími plazy byly ţelvy sloní a obrovské. Opravdu 

nezapřou svá jména – obrovské a sloní. Nad hlavami se jim krmili zeleninou kaloni (druh 

netopýra). Naproti suchozemským ţelvám se vyhřívala mláďata varanů komodských. Naše 

zoologická zahrada dostala darem před několika lety pár, který se úspěšně rozmnoţuje. 

Proto nyní můţe vyměňovat malé varany za jiná zvířata s ostatními zahradami. 

 Mrzelo nás, ţe pavilon kočkovitých šelem byl uzavřen. Ţijí v něm i další druhy plazů 

jako leguáni kubánští, varani smaragdoví, teju a další suchozemské ţelvy.  

Viděli jsme i jejich mláďata, mimo jiné i ţelvu pardálí. V našem přírodovědném 

krouţku máme „pardálku“, která váţí 2 kilogramy. To byl rozdíl! 

 Výlet se nám moc vydařil, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. 

                                                         Mgr. Miluše Štočková 
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3. ROČNÍK 

Vysvědčení  v ZOO  
Naše třída 3.B se pro vysvědčení vydala na dalekou cestu. Protože to ve škole   a ve 

třídě již všichni důvěrně známe, vydali jsme se na cestu pro vysvědčení do ZOO Praha. 

Cestou tam jsme jeli vlakem, kterým jezdíme všichni rádi.  

V ZOO se nás ujala paní průvodkyně, se kterou jsme cestovali za primáty. 

Seznámili jsme se blíže s lemury, chápany, makaky i guerézami. I přes nadšené sledování 

opičích skopičin jsme poslouchali zajímavosti o obyvatelích za skly. Naš i komentovanou 

prohlídku dolní části areálu jsme zakončili u goril nížinných.  

A pak to přišlo. Celé osazenstvo gorilího pavilonu bylo svědky při rozdávání našeho 

pololetního vysvědčení: trpělivý Richard, vyrovnaná Shinda, budoucí maminka Kamba, 

hnědavá Bikira a máma Kijivu s hravým Kiburi i s malým gorilím klučíkem, který dostane 

jméno až 3. března.  

Před odchodem jsme ještě udělali pár fotek, šli jsme pozdravit moudré želvy         

a okolo hravých lachtanů hurá na autobus. Vraceli jsme se plni zážitků a dojmů                 

z neobvyklého zakončení pololetí a radostí nad spoustou jedniček.  

                                                       Žáci 3. B a Mgr. Petra Mikulová  
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4. ROČNÍK 

 Jak jsem se ztratil v Divadle v Dlouhé 
      I když jsou již vánoční a dokonce jarní prázdniny za námi, nedá nám to, abychom se nevrátili        

k prvním lednovým dnům. Podařilo se nám ty vánoční o jeden den prodloužit. Ve čtvrtek 3. ledna jsme 

se vypravili do Divadla v Dlouhé ulici. Čekalo nás tam populární vánoční divadelní představení Jak 

jsem se ztratil. S malým Pavlem jsme si užili bloudění předvánoční Prahou a dobrodružství, která 

mohou potkat malého človíčka ztraceného v předvánočním shonu. Poznali jsme vánoční písničky        

a melodie, které poslouchali naši rodiče a možná i prarodiče, a některé jsme si spolu s herci i zazpívali.  

      Atmosféra divadelního představení nám připomněla atmosféru uplynulých Vánoc, a my už se teď 

těšíme na ty příští, jenom se nechceme ztratit. 

                                                                                                      Žáci IV. C 

 

IV. A v planetáriu  
V úterý 15. ledna se naše třída vydala na druhé vesmírné putování. Protože jsme se učili           

o sluneční soustavě, jsme zvědaví a přirozeně chceme vědět o vesmíru stále více, vypravili jsme se do 

Planetária hlavního města Prahy. Cestou jsme zdolávali závěje sněhu, ale výsledek stál za to. 

V pohodlných křeslech planetária, obklopeni tmou a hvězdami nad našimi hlavami, jsme se 

hned opravdu cítili jako astronauti. O souhvězdích v různých ročních dobách jsme se dozvěděli to, co 

v učebnicích nenajdeme.  

Po projekci jsme si důkladně prohlédli vestibul s novou výstavou a dokonce měli to štěstí         

a krátce jsme pohovořili přímo s panem ředitelem Marcelem Grünem. Nová expozice nás zaujala tak, 

že jsme si přáli zůstat ještě mnohem déle. Ale škola zavolala... 

Už se opravdu moc těšíme na další návštěvu. 

                                                                              Žáci IV. A a Mgr. Jana Ungerová 
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5. ROČNÍK 

Výlet do Rožmitálu 
Páťáci vyrazili na výlet do Rožmitálu pod Třemšínem, který byl působištěm slavného 

hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby. Po prohlídce náměstí jsme navštívili moderní Podbrdské 

muzeum, kde jsme se seznámili s historií tohoto regionu. Zaujalo nás množství  zajímavých exponátů 

s interaktivním programem. Samostatná expozice věnovaná Jakubu Janu Rybovi byla doplněna 

poutavými výtvarnými i hudebními ukázkami z dané doby.  

 Vyvrcholením našeho výletu byla návštěva kostela, kde poprvé zazněla slavná Česká mše 

vánoční. I my jsme měli možnost zaposlouchat se do krásných tónů této skladby. Také jsme si 

prohlédli původní varhany, na které hrál Ryba jako regenschori. K uctění Rybovy památky jsme 

položili květiny na jeho hrob na místním hřbitově.  

                                                                             Mgr. Jana Vránková a Anna Chmelařová 

Tři králové 
Na naší škole je již dlouholetým zvykem dodržování vánočních tradic a obyčejů. K nim patří 

i oslava Tří králů. Letos se tohoto zvyku ujali žáci 5. B - Pavel Rusňák, David Waltr a Štěpán 

Wenzl. Se známou koledou "My tři králové jdeme k vám" obešli třídy 1. i 2. stupně a nezapomněli 

ani na vedení školy a ostatní zaměstnance. Na dveře tříd nadepsali známé iniciály K+B+M  s novým 

letopočtem 2013 a pro štěstí  do nového roku  rozdali jako dárek pravé rybí šupiny. 

                                                                 Mgr. Jana Vránková a Anna Chmelařová 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, 

nejsou dneska náhodou Velikonoce?” 

„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se 

ptáš?” 

„No, že jsem si vykoledoval pětku…” 

 

Velikonoční koledování: 

„Tak co sis letos o Velikonocích 

vykoledoval, Filípku?” zajímá se babička. 

Vnouček na to: „Pořádnej průšvih.” 

 

Najdi rozdíly: 

Vyrob si kraslici 
Kraslice vytvořené technikou decoupage. 

Materiál: plochý štětec, nůžky, lepidlo 

Dispercol nebo Herkules, ubrousek 

s vhodným obrázkem. 

 Vyfouklé vajíčko dobře odmastíme 

ve vodě    s Jarem a usušíme. Z ubrousku 

vystřihneme motiv, kterým chceme 

vajíčko ozdobit. Odstraníme dvě spodní 

vrstvy ubrousku. Vajíčko natřeme 

lepidlem a květinový motiv pomocí 

mokrého štětce na vajíčko přichytíme. Po 

zaschnutí celý obrázek ještě jednou 

potřeme lepidlem, případně bezbarvým 

lakem.  

Kraslici navlečme na stužku. 
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6. ROČNÍK 

Velikonoce v kroužku aranžování   
Protože se blíží Velikonoce, začali jsme v kroužku s výrobou velikonočních ozdob. 

Nejdříve jsme zdobili kraslice voskem. Technika zdobení vajec je velmi jednoduchá, na 

vejce se špendlíkem nanáší roztavený vosk. Kraslice se nám všem povedly.  

Druhý týden jsme se učili techniku madejrování, což je dírkování do vajíček. Bylo 

to docela složité. Dalším výrobkem, který jsme vytvářeli, byl věnec z vajec. K výrobě 

jsme použili různobarevné stuhy. Věnec se dá zavěsit na okno, na zeď nebo na dveře.  

Naším posledním výrobkem jsou slaměná vejce, na která se lepí různé tvary ze 

slámy. Výroba je náročná a vyžaduje velkou trpělivost. V další hodině nás ještě čekají 

výrobky z keramiky.  

Na Velikonoce budeme mít bohatou výzdobu.  

                                                                                        Míša Hynková 
 

Hody, hody, doprovody … 
 Poslední víkend v březnu patří v letošním roce svátkům jara – Velikonocům. Slaví 

se v křesťanském světě vždy první neděli po prvním jarním úplňku, a to znamená, že 

Velikonoce mohou být od 22. března až do 25. dubna.  

  V každé zemi se tyto svátky slaví trochu jinak. Velikonoce oslavují jarní 

slunovrat, konec zimy a také probouzející se přírodu, zdraví člověka i zvířat. 

 Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem připomínajícím poslední dny Ježíše Krista, 

jeho ukřižování a zázračné zmrtvýchvstání. 

  Vejce je symbolem života odnepaměti. Naši předkové si spojovali jeho význam 

s jarem, úrodou, plodností a životní silou; skořápka symbolizuje pocit bezpečí. 

 Zvyk darovat vejce zřejmě vůbec poprvé zavedli Egypťané. Nejstarší nalezená 

kraslice je údajně stará více než 2300 let. Velikonoční vajíčka se zprvu barvila pouze 

přírodními barvami, postupem času však šikovné ruce dokázaly pomocí vosku, drátků, 

mašlí nebo slámy vyrobit skutečně krásné, originální a pro určitou oblast typické 

kraslice. 

                                                                                    PaedDr. Zuzana Šimková 
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7. ROČNÍK 

Mezinárodní filmový festival 

Jeden svět 
Dne 4. března jsme se zúčastnili 

dokumentárního výukového programu Jeden 

svět, který pořádá organizace Člověk v tísni. 

Zhlédli jsme několik naučných spotů 

poukazujících na problémy v chování a ve 

společnosti. Poté nám byly promítnuty tři filmy.  

První film se jmenoval Janova máma. 

Příběh vypráví o jedenáctiletém Janovi, který 

musí žít jenom s otcem a se sestrou, protože 

jeho máma je ve vězení. Otec i ostatní z rodiny 

mu poskytují podporu, ale maminka mu přesto 

chybí. Nejvíce ho trápí, jak se jí ve vězení žije, 

jak se tam cítí.  

 
 

Druhý film s názvem Delete vypráví o tom, jak je pro patnáctiletého Jurreho 

těžké žít s otcem, který trpí Alzheimerovou chorobou. Jurre ví, že se stav jeho 

otce už nezlepší a že nakonec zapomene i na něho samotného. Snímek poukazuje na 

to, jak se teenager vyrovnává s vážnou nemocí svého otce a s nepřízní osudu.  

Třetí film Tanečnice Aleyna je o temperamentní jedenáctileté Turkyni 

Aleyně, která žije s rodinou v Berlíně. Její vášní jsou bollywoodské filmy a indické 

tance. Ačkoliv v soukromí působí sebevědomě, ve své staré škole byla terčem 

posměchu, neboť trpí nadváhou. Jednoho dne dostane Aleyna příležitost veřejně 

vystoupit a předvést své taneční nadání před publikem. Vše zvládne a na konci 

vystoupení ji diváci odmění velkým potleskem a kyticí.  

Filmy pro nás byly poučné a moc se nám líbily.  

                                                              Kristýna Nováková, Simona Morongová  
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8.  ROČNÍK 

 

Vybíráme školu 
Ve středu 16. ledna jsme se společně s  9. A vydali na exkurzi na Střední 

průmyslovou školu potravinářských technologií v Podskalské ulici. Po půlhodinové 

prezentaci nám pan ředitel Milan Chmelař pověděl něco o škole a jejích 

prostorách.   

Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny a šli se podívat do dílen pekárny           

a pivovaru. Nejdříve nás zápach dezinfekce trochu odradil, ale po chvíli jsme si 

zvykli a všichni v čele s Bárou Teichmannovou jsme šli vstříc výrobě piva. Zápach 

brzy vystřídala vůně čerstvě upečeného pečiva. Na exkurzi jsme se například 

dozvěděli, jak rychle a snadno se motají rohlíky, housky a jiné sladké i slané 

pečivo. 

Celá exkurze byla zajímavá, ale je jen na nás, pro kterou školu se za rok 

rozhodneme. 

                                                                        Petra Pavlíková 
 

MFF Jeden svět 
V pondělí 11. března jsme se 

zúčastnili mezinárodního 

filmového festivalu Jeden svět 

v kině Atlas. Nejprve jsme zhlédli 

film Na divokém severu, který se 

odehrává ve Šluknovském 

výběžku, kde roku 2011 vypukly 

v řadě měst sociální nepokoje. 

Režisér filmu Petr Vorlíček se 

zaměřil na soužití většinových 

obyvatel a romské menšiny. Film 

pojednává o problematice 

romských přistěhovalců, jejichž 

konflikty a demonstrace není 

většina měst schopná vyřešit. 

 Po filmu následovala 

debata o situaci v pohraničí a o 

dalších podobných problémech 

s nepřizpůsobivými obyvateli.  

                  Martina Pišínová,  
                Kačka Šindelářová 
 26 



 

 

 

 

 
 

9. ROČNÍK 

Jednat s lidmi – to je umění 
 O tom se určitě každý z nás už mohl přesvědčit. Tento program byl připraven pro 

žáky 6. – 9. ročníku. Dnes tedy už víme, že k základním zvyklostem společného chování 

patří tato pravidla:  

1) za všech okolností bereme ohled na druhé 

2) je občanskou povinností pomoci každému, zvláště starším a postiženým 

3) ve vztahu dětí k rodičům a naopak má být úcta a zdvořilost 

4) ženy mají ve společnosti vždy přednost před muži 

5) osoby starší stojí vždy společensky výše než osoby mladší  

6) láskou a pozornostmi se snažíme zpříjemnit si navzájem život, za jakékoliv situace 

se snažíme potlačit sobeckost 

 Na závěr programu proběhla zábavná hra „Osoby společensky významnější“ 

(zdravení, představování, oslovování) 

 A pamatujte: „Sebeovládání = symbol dospělosti“. 

         Mgr. Květa Nekolová 
 

Beseda s emeritním  

kapitánem Milošem 

Matouškem 
Již podruhé jsme měli besedu 

s emeritním kapitánem Milošem 

Matouškem. Přednášel nám o svém 

životě v armádě a o komunistické 

nadvládě. Bylo to velmi zajímavé        

a poučné. Z přednášky jsme si 

odnesli mnohá ponaučení. 

                       Karolína Hynková,          
                      Martina Pišínová 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší 

náladě a už ho zastavuje policejní hlídka. 

 K autu přijde mladá policistka a spustí: 

„Tak si vystupte, pane řidiči, co ta 

pomlázka za volantem?” 

 „Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, 

„já nevěděl, že chcete taky vyšupat...” 

 

 Zajímavá proměna 

Přísloví trochu jinak 
Kdo jinému jámu kopá, je u něho na brigádě. 

Kdo se směje naposled, ten má dlouhý vedení. 

Neodkládej na zítřek, co můžeš odložit na 

pozítří. 

Problém, který se do třiceti dnů vyřeší sám, si 

nezasluhuje pozornost. 

Každá práce se udělá sama, jen se jí na to musí 

nechat dostatek času. 

Optimismus je způsoben nedostatkem 

informací. 

Umíš počítat? 
Tři muži přišli do motelu. Recepční 

uvedl, že pokoj stojí 30 Kč, a tak každý          

z mužů zaplatil 10 Kč. Všichni odešli na 

pokoj. Po chvíli recepční zjistil, že cena je 

nižší a činí 25 Kč. Vzal tedy 5 Kč a poslal 

poslíčka, aby je vrátil. Ten však nevěděl, jak 

rozdělit 5 Kč na tři stejné díly, proto každému 

z mužů vrátil jen 1 Kč a 2 Kč si ponechal... To 

znamená, že každý z mužů nakonec zaplatil    

9 Kč... Je to tak?? To je dohromady 27 Kč... 

Je to tak??? Poslíček má v kapse 2 Kč... Je to 

tak?? To je dohromady 29 Kč... Je to tak??? 

Tak kde je ta koruna??? 
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CO? KDY? KDE? JAK? 
 

Praha na přelomu středověku  

a novověku 
To je název stálé expozice muzea 

hlavního města Prahy, která vás zavede do 

druhé poloviny 15. a 16. století – období pozdní 

gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění 

do Prahy.  

Muzeum můžete navštívit každý den 

kromě pondělí, od 9.00 hodin do 18.00 hodin. 

Výstava potrvá do 31. prosince 2014. Uvnitř 

naleznete i 3D kino, které můžete navštívit 

nezávisle na ostatní expozici. Muzeum najdete 

blízko zastávky Florenc. 

                                 Kateřina Šindelářová 

Divadelní představení Jeppe z vršku 
Vynikající komedie Ludwiga Holberga JEPPE Z VRŠKU [Jepe] se po letech vrací do 

Prahy, tentokrát na jeviště Divadla Na Jezerce. Tuto variaci na téma staré dánské komedie si 

podle svých slov zamiloval principál a režisér „Jezerky“ Jan Hrušínský, když v ní hrál titulní roli 

jeho otec, Rudolf Hrušínský, v 60. letech v Národním divadle. Na Jezerce se hlavní role ujme 

Radek Holub, který patří k oporám hereckého souboru. Divadelní představení se bude konat ve 

středu 6. 3. a v pátek 29. 3. 2013.                                                                                

Příběh se točí kolem chudého sedláka, který je alkoholik a žena ho bije. Jednoho dne ho 

žena pošle na trh, ale milý Jeppe po velkém nutkání a přemlouvání sám sebe, podlehne a odejde 

do hospody. Opije se a usne na vozíku s hrníčky, které má dovést na trh. Potká ho bohatý šlechtic 

se svými pomocníky a rozhodne se udělat si z něho legraci. Opilého ho odveze do svého panství, 

oblékne mu čisté krásné šaty a uloží ho do postele. Poté všichni hrají, že je Jeppe onen bohatý 

šlechtic, který si z něho vystřelil. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je to nádherná a zábavná 

hra.  

                                                                                                Kateřina Šindelářová 
 

Pražské Muzeum Lega 
V pražském Muzeu Lega, 

sídlícím na Národní třídě 31, 

najdete na třech stech čtyřiceti 

metrech ve dvaceti tematických 

expozicích dva tisíce pět set 

unikátních modelů lega, které jsou 

složeny z více než jednoho milionu 

kostiček. Po celém muzeu jsou 

vystaveny postavy a různá zvířata 

v životní velikosti. Pražské 

Muzeum Lega má největší expozici 

svého druhu nejen v České 

republice, ale i ve světě.   

               Kateřina Šindelářová 
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RE-PLAY 
 

Playstation 4 
Před nedávnem proběhla v New Yorku 

prezentace nové PS4  konzole. Zatím je známo jen 

datum uvedení konzole na trh, ale nikoliv cena.  

Ovladač konzole vypadá vcelku podobně jako 

předešlý model. Zásadní rozdíl spočívá v malém 

dotykovém panelu uprostřed ovladače, který slouží 

pro přesnější ovládání internetu. Uvedení na trh by 

mělo proběhnout na Vánoce roku 2013 (USA, JPN).  

Konzole zatím není dokončena, ale je velmi 

pravděpodobné, že bude spíše sloužit jako takový 

dobře vybavený počítač. Sony nám slibuje úplně 

nový druh hraní. Otázkou zůstává, jak na tuto výzvu 

odpoví konkurent Microsoft, který se na Vánoce 

chystá představit nový Xbox. 

                                             Jarek Vondra 

 PS 4 

 PS 3 

SimCity 5 
SimCity patří mezi přední série městských 

budovatelských strategií a od vydání prvního titulu v roce 1989 

okouzlila více než 30 miliónů hráčů na celém světě. 

Renomované Studio Maxis od té doby vyvinulo pod touto 

značkou několik úspěšných titulů jako je SimCity 2000, 

SimCity 3000 a SimCity 4. Hráči zde přebírají role starostů      

s úkolem položit základy metropole. Pomocí různých 

prostředků začínají budovat města s detailními prvky                 

a reálnými problémy stejně jako ve skutečnosti. Co nás čeká? 

Budovatelné světy – Tvořivý a široce přizpůsobitelný svět 

nabízí unikátní herní výhody v zábavném dotykovém rozhraní. 

Na Simících záleží – Simíci ve městě s vámi mohou přímo 

komunikovat a je jen na vás, jak zareagujete na jejich potřeby. 

Budete jim naslouchat, nebo je ignorovat? Anebo zneužijete 

moc pro osobní prospěch a slávu? 

Zaměřte se na to, co máte rádi – Proměňte své město    

v ráj hazardu, průmyslový konglomerát či centrum vzdělanosti        

a sledujte, jak postupně mění svou tvář. 

                                                              Michal Blažek 

 

Dead Space 
Dead Space série se vyvinula a změnila stejně jako 

její hlavní hrdina Isaac. Issac už v Dead Space 3 není 

opuštěný a vyděšený inženýr odkázaný jen na svůj ubohý 

řezák. Tentokrát si proráží cestu tmou, mrazem i mutanty       

s razantní elegancí zkušeného spasitele světa. Dead Space 3 

nabízí odlišný zážitek než předchozí dva díly, což má své 

výhody i nevýhody. 

                                   Dominik Chrastil 
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 DRBÁRNA 

Brit Awards 2013 
Jako každý rok se v Londýně předávaly Brit Awards. A že bylo co poslouchat i na co se 

koukat. Na červeném koberci zářily Rita Ora nebo Lana Del Ray. Na pódium zářily hvězdy jako 

Robbie Wiliams nebo One direction. V kategorii mezinárodní zpěvačka porazila Lana Del Rey své 

slavnější konkurentky - Rihannu a Taylor Swift. Mezi skupinami překvapila prohra One Direction. 

Kluci si ale chuť napravili poté, co dostali cenu za Největší globální úspěch britského interpreta. 

Britský nováček roku: Ben Howard 

Britská zpěvačka roku: Emeli Sandé 

Britská skupina roku: Mumford & Sons 

Britský  zpěvák roku: Ben Howard 

Britský singl roku: Adele - Skyfall 

Zvláštní uznání: War Child 

Živé vystoupení: Coldplay 

Mezinárodní zpěvačka roku: Lana Del Rey 

Mezinárodní skupina roku: The Black Keys 

Mezinárodní zpěvák roku: Frank Ocean 

Nejlepší album roku: Emeli Sandé - Our Version Of Events           

                                                                                                                  Karolína Hynková 

Harry Styles  a Taylor Shift 

se rozešli 
Na začátku listopadu začal děvčaty velmi oblíbený 

Harry Styles z One direction  randit se slavnou zpěvačkou 

Taylor Swift. O jejich vztah se okamžitě začala zajímat 

média a byla na každém jejich kroku. Taylor se také stala 

velkým tématem na Twittru, kde ji fanynky Harryho dost 

drsně kritizovaly. Dokonce se o nich skládaly písničky jako 

parodie na jejich vlastní písně.  Závistivé fanynky posílaly 

nenávistné zprávy nejen jí, ale také Harrymu. 

 Po určité době se  u nich začal projevovat pětiletý 

věkový rozdíl, ale i vzájemné neshody. Zatímco Taylor  by si 

raději povídala a trávila večery společně doma, Harryho 

lákaly luxusní kluby a bary. Vše skončilo, když si pár vyrazil 

prvního ledna na dovolenou na Panenské ostrovy. Třetí den 

dovolené odletěla Taylor zpět do Ameriky. Důvodem prý 

byla prudká hádka. 

                                                Karolína Hynková 

 

Oscar 2013 
Oscar 2013 přinesl mnohá překvapení, ale naplnila se i mnohá 

očekávání. Nejvíce sošek získal film Pí a jeho život, který režíroval Ang 

Lee. Děti potěšil film Rebelka, který vyhrál v kategorii nejlepší animovaný 

film. Romantický film Terapie láskou získal sošku za nejlepší herečku        

v hlavní roli - Jennifer Lawrence. Daniel Day-Lewis z filmu Lincoln si 

odnesl sošku za nejlepšího herce v hlavní roli. Nejlepší režii si rovněž 

odnesl Ang Lee za film Pí a jeho život. Pozadu nezůstala ani nejnovější 

bondovka Skyfall, která získala sošku za nejlepší píseň - stejnojmennou 

píseň Skyfall. Tu nazpívala slavná britská zpěvačka Adele. 

                                                                   Petra Pavlíková 

                                                                          

 

31 

http://www.bravoweb.cz/bravopedie/rihanna-4
http://www.bravoweb.cz/bravopedie/taylor-swift-10?q%5BkeyWord%5D=Taylor+Swift

