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Milí čtenáři,
všichni už se jistě těšíte na prázdniny a náš časopis se bude snažit Vám to čekání
alespoň trochu zpříjemnit. V tomto čísle naleznete obvyklé rubriky, ale můžete se
těšit i na různé novinky. Jako vždy doufáme, že se vám bude poslední letošní díl
časopisu líbit, pobaví Vás a dozvíte se aktuality a zajímavosti ze světa her,
showbyznysu a z kulturního dění. Tím se s Vámi pro letošní rok loučíme a přejeme
krásné prázdniny.
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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Pavla Homolová
1. Jak dlouho učíte na naší škole?
Je to až neuvěřitelné, ale na této škole už
učím sedmnáct let.
2. Který předmět jste měla nejraději
a který patřil mezi vaše nejméně
oblíbené, když jste studovala?
Moc mě bavily jazyky, proto jsem taky
studovala na gymnáziu s humanitním
zaměřením, a tak jsem se potkala
s němčinou, angličtinou, francouzštinou,
a dokonce i s latinou.
3. Čím jste chtěla být, když jste byla
malá?
Asi se to bude zdát divné, ale už ve třetí
třídě jsem se rozhodla, že budu „paní
učitelkou“. Moc mě ovlivnila naše tehdejší
třídní. No, a bylo to.
4. Co děláte ve volném čase?
Zájmů mám opravdu moc, ale toho času
nějak málo. Baví mě jezdit na kole, jóga,
plavání, ráda čtu, hraju na kytaru a trochu
na piano, moc ráda chodím na dlouhé
procházky s pejskem.
5. Jakou posloucháte hudbu?
Hudba, kterou poslouchám, se mění podle
mojí nálady, a tak poslouchám téměř
všechno – od lidovek až k rocku. Jen
dechovku opravdu ne.
6. Kdybyste chytila zlatou rybku, jaká
by byla vaše tři přání?
Moje tři přání pro rybku by byla tato:
- aby všichni z naší rozvětvené rodiny byli
zdraví
- aby se všichni lidé začali k sobě chovat
jako lidé a přestali se honit jen za
majetkem
- a třetí přání souvisí s tím druhým –
abychom my, lidé, zastavili bezohledné
ničení přírody a snažili se zachránit, co se
dá.
7. Co byste chtěla dělat, kdybyste nebyla
paní učitelka?
Kdybych neučila, stejně bych chtěla dělat
něco s lidmi nebo zvířaty. Bavilo by mě
třeba dělat zdravotní sestru nebo mít útulek
pro zvířata. Taky by se mi líbilo být
veterinářkou. Rozhodně bych nechtěla jen
sedět v kanceláři u počítače.
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8. Čím vás vaši žáci nejvíce rozčilují?
Žáci mě nejvíc rozčilují, když se k sobě i k
dospělým chovají hrubě, bezdůvodně se
navzájem napadají a ubližují si. A moc mi
vadí, když lžou.
9. Jaké je vaše neoblíbenější jídlo?
To jste mě trošku zaskočili. Já vlastně
žádné zvlášť oblíbené jídlo nemám. Nikdy
ale nepohrdnu čerstvým salátem, mám ráda
luštěniny, cokoli se špenátem a naopak
maso jím jen velmi málo.
10. Měla jste někdy chuť nechat profese
učitelky?
Myslím, že to napadlo někdy asi každou
z nás, zvlášť když se něco nedaří. Trvá to
ale většinou jen chvíli a pak si uvědomím,
že mě i tak ta práce pořád baví.
11. Na jaké místo na světě byste se chtěla
podívat?
Moc ráda bych se někdy podívala na
Island.
12. S kterou postavou z historie nebo
současnosti byste se chtěla setkat?
A proč?
Třeba se zpěvákem Michaelem Jacksonem
– byl to vynikající a všestranný muzikant
a zapojil se do mnoha charitativních akcí.
Myslím, že bychom si měli co říct.
Martina Pišínová, Martin Komenda

NOVINKY OD NÁS

Pietní akt

V květnu jsme se zase sešli
u pomníčku, abychom si připomněli, že
uplynulo 68 let od ukončení druhé
světové války. V životě člověka je to
mnoho, v životě národa jen chvilka.
Pietní akt nám připomněl tragické
kapitoly z naší historie, na které jako
národ nesmíme nikdy zapomenout.
Setkání opět organizovala místní
organizace Svazu bojovníků za svobodu.
Pietního aktu se zúčastnili také zástupci
Úřadu městské části Praha 15 a dalších
společenských organizací. Památku těch,
kdo položili životy za osvobození
Československa od fašismu, jsme si
připomněli položením věnců k pomníčku
a kulturním vystoupením žáků 1. i 2.
stupně.
Mgr. Jana Kučerová

Spirituály a gospely
Dne 15. dubna se všichni žáci druhého stupně zúčastnili
koncertu Pražského komorního sboru v kostele sv. Šimona a
Judy. Hned v úvodu nás uvítal spirituál a spirituály nás
doprovázely po celý koncert. Před každou písní nám sbormistr
Pražského komorního sboru vysvětlil její význam. Měli jsme
šanci slyšet např. písně amerických otroků o svobodě, a o smrti,
která pro ně znamenala vysvobození z otroctví. Písně otrokům
sloužily jako povzbuzení při celodenní práci, anebo jim dokonce
dávaly návod, jak utéct a vymanit se z otroctví.
V průběhu koncertu jsme měli možnost zahrát si na různé
hudební nástroje a doprovodit členy sboru při zpěvu. I proto jsme
si koncert v kostele sv. Šimona a Judy náležitě užili.
Martina Pišínová, Karolína Hynková
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Žáci ZŠ Křimická opět v Německu
Dlouholeté přátelství obou škol vyvrcholilo letošním 17. ročníkem výměnných
pobytů. Jako každoročně jsme nejprve přivítali německé studenty v Praze a naši žáci jim
oplatili návštěvu o tři týdny později, v týdnu od 5. – 10. května 2013. O svých dojmech
z pobytu v Burgkunstadtu píše Lucie Havlíčková, žákyně 6. třídy:
Burgkunstadt je menší městečko, které leží na řece Mohan (Main). Zde jsme
navštívili místní radnici a továrnu Fima, která se zabývá výrobou strojů. Při procházce
Burgkunstadtem se nám moc líbily hrázděné domy, typické pro Bavorsko. Dále jsme
společně poznali město Kulmbach. Nejzajímavější zde byla pevnost, která kdysi sloužila
k obraně města a pekařské muzeum, kde jsme si dokonce mohli upéct vlastní chleba.
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Velkou část našeho pobytu jsme trávili v rodinách, které nám připravily pestrý
program. Já jsem navštívila Staffelberg, nejvyšší bod v okolí Burgkunstadtu. Byla jsem na
místním festivalu Brunnenfest, kde jsem vyhrála spoustu cen v tombole a ochutnala místní
speciality – Spargel (chřest) a výborné preclíky. V Kronachu jsem viděla nezapomenutelnou
večerní světelnou a laserovou show. Byla jsem i v místním akvaparku, na sáňkařské dráze,
minigolfu a skvělém vodním hřišti. Celý pobyt jsme zakončili nákupy v Altenkustadtu. Mně
se líbil známý obchod Niki, který se zabývá prodejem plyšáků.
Myslím, že se nám pobyt v Německu vydařil. Užili jsme si spoustu legrace a navázali
nová přátelství. Pro mě bylo důležité zjištění, že se už dokážu v cizí zemi domluvit. Byl to
úžasný týden a ani se nám nechtělo zpátky do Prahy.

Ing. Hana Tomší a Lucie Havlíčková, 6. A
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Dravci v letu
Dne 26. 4. 2013 nás navštívili zástupci
občanského sdružení Penthea, které se zabývá
ochranou dravců a sov. Tato organizace nám
představila program Dravci v letu, kterého se
zúčastnili žáci celé školy.
Viděli
jsme
mnoho
zajímavých
exemplářů. Na školním hřišti byli k vidění nejen
tuzemští, ale i exotičtí dravci. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavostí z jejich života a mohli si je
zblízka prohlédnout. Nad našimi hlavami létali
supi, orli nebo káně. Někteří šťastlivci si mohli
vyzkoušet přílet mohutného dravce na ruku.
Michal Blažek

Přebor v české dámě
Začátkem května se na naší škole konal turnaj v české dámě. Z každé třídy se zúčastnili čtyři žáci.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. V kategorii mladších žáků se vítězem stal Jan
Cabrnoch ze 4. A, druhé místo obsadil Tomáš Kuchta a třetí Tomáš Tuček, oba z 5. A. Ze starších žáků získal
první místo Michal Kohout z 9. A, na druhém skončil Dominik Chrastil a na třetím Michal Konopelko, oba
z 8. A. Všichni jmenovaní (kromě Michala Konopelka, ten se ve stejném termínu zúčastnil sportovní akce)
spolu s náhradníkem Janem Lubojackým ze 7. A postoupili do přeboru Prahy 10, který se konal 17. května
v Domě UM ve Strašnicích. Naši školu nejlépe reprezentoval Tomáš Tuček, jenž získal krásné čtvrté místo.
Ze starších žáků se nejlépe umístil Dominik Chrastil, který v konkurenci dětí z dvanácti pražských škol
vybojoval 12. místo.
Martina Pišínová, Dominik Chrastil
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Jarní brigáda na ZŠ Křimická
aneb
Když se všichni spolu snaží, tak se dílo skvěle daří
Na čarodějnice a v prvních májových dnech se to na pozemku naší školy hemžilo lidičkami
s hráběmi, motyčkami a kolečky. To školská rada na ZŠ Křimické opět zorganizovala společnou brigádu
rodičů a zaměstnanců školy. Většina z nich s sebou přivedla i svoje děti.
Tato mladá tradice školy poskytuje nejen následné zušlechtění pozemku, ale i milé prožitky
všech zúčastněných v kontaktu při společné činnosti. Také výchovný rozměr akce je nemalý. Děti velmi
dobře vnímají momenty spolupráce. Protože pečují spolu s rodiči i učiteli o společné prostředí, cítí
k němu následně větší zodpovědnost a vztah.
Přestože byla akce naprosto dobrovolná, byl o ni velký zájem. V úterý a ve čtvrtek
v odpoledních hodinách i ve sváteční dopoledne 1. máje dorazilo množství ochotných pomocníků.
Zažili jsme pohodu i legraci při práci, a tak se těšíme na další milá setkání všech přátel školy.
Mgr. Magdalena Hepnerová

Školní sběr
Jako každý rok i letos naše škola zorganizovala sběr papíru. Na prvním stupni se nejlépe
umístila třída 5. B s 698 kg, jen těsně za ní skončila 4. C s 697 kg a třetí místo obsadila 2. C s 442 kg.
Na druhém stupni stačilo na vítězství 9. A nasbírat 445 kg, druhá 7. A sebrala 261 kg a třetí 8. A 126
kg. Všem děkujeme za účast a za snahu.
Kačka Šindelářová, Petra Pavlíková
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Charita na naší škole
Azylový dům Husinec
I v tomto pololetí se na naší
škole uskutečnila charitativní akce pro
azylový dům Rybka v Husinci a pro
azylový dům Rybka ve Studené.
Oblečení,
obuv,
hračky,
nádobí,
židličky, žehličky, pračku a další věci si
odvezli do azylového domu v jižních
Čechách. Poděkování patří dětem,
rodičům, paní hospodářce, paní školnici
a kolegům z naší školy.
Na začátku povodní se Husinec
skloňoval v televizi ve všech pádech.
„Náš azylový dům“ je naštěstí na kopci,
zatopen nebyl. Do jižních Čech přejeme
hodně pohody, klidu a v září znovu
nosíme vše potřebné.

Mgr. Květa Nekolová

CPK CHRPA – kůň terapeut
Před několika dny skončila na
naší škole sbírka pro CPK – CHRPA.
Prodávala se Bludiště za 25 Kč.
Celkem jsme získali 875 Kč. Přispěli
jsme tím na nákup a výcvik koní pro
hiporehabilitaci. Již několik let tak
pomáháme stovkám nemocných dětí
i dospělých pacientů.
Určitě budeme v této činnosti
pokračovat.

Mgr. Květa Nekolová

Sháníme víčka
I v tomto pololetí jsme sbírali víčka od PET lahví pro
nemocného chlapečka, kterého má v rodině náš bývalý žák.
Za obdržené peníze financuje jeho rodina náročnou
léčbu. Sbírka probíhá stále (B2, přízemí pod schodištěm).
9
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Vážená paní PaedDr. Vojtová,
dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji se Eva Dvořáková a jsem ředitelkou
Azylového domu Rybka v Husinci a Azylového domu Rybka ve Studené pro rodiny s dětmi
(90 lidí včetně dětí).

Je to jediné zařízení toho druhu v celé ČR.

Jsme nestátní,

nezisková organizace - o.p.s. Přicházejí k nám rodiny z celé ČR s jednou igelitovou taškou.
Veškeré oblečení je tedy na nás. Děti, které přicházejí s rodiči, často nikdy nevlastnily
žádnou hračku. My jim hračky díky hodným lidem a dětem dáváme. Víte, děti nejsou zvyklé
chodit s problémy za rodiči, a tak ty hračky jsou jejich často jedinými kamarády. Těm
všechno říkají, a když odcházejí od nás pryč, ony hračky si berou s sebou, proto jich máme
stále velký nedostatek. Protože jedním azylovým domem projde za rok také sto rodin,
dovedete si představit, jak velké úsilí musíme vynaložit na shánění oblečení a hraček…
Také máme v každém azylovém domě svoji „školičku“, kde se děti učí základním návykům
hygieny, mluvení… Mimoto, se staráme o lidi na okraji společnosti na Vltavotýnsku,
Prachaticku, v Husinci, kde žijí rodiny již samostatně v podnájmech, Vimpersku. Je to
náročné zvláště, když se řekne azylový dům, byť na našich webových stránkách se každý
může přesvědčit, že lidé zde žijí skutečně již na nějaké úrovni.
To jen skutečně v krátkosti o nás. A nyní mi dovolte, abych Vám vysvětlila, proč
vlastně píši. Chtěla bych touto cestou moc, opravdu moc poděkovat Vaší škole, která pro
nás pravidelně dvakrát do roka pořádá sbírky. Ať je to oblečení, hračky, na Vánoce
připravuje dárečky pro „moje děti“ a další věci, které potřebujeme. Chtěla bych poděkovat
všem dětem z celé Vaší školy, které se na sbírce podílely, a kterou jsme minulý týden
obdrželi. Veliký dík patří iniciátorce sbírky Mgr. K. Nekolové, která neúnavně shání věci,
které potřebujeme. Ona je neskutečně hodný člověk, který se neustále rozdává a vede
k tomu i děti. Poděkování patří i rodičům dětí, kteří dovolili věci darovat. Je to pro nás
skutečně veliká pomoc. Vzhledem k tomu, že je málo takových lidí, jako je paní Nekolová,
a škol, jako je ta Vaše, musím všem, kdo se na sbírce podíleli, ještě jednou ze srdce
poděkovat.
Děkuji i Vám, že máte ve svém kolektivu tak úžasné lidi, jako je paní Nekolová,
a děti, které pomáhají lidem na okraji společnosti.
S úctou
Eva Dvořáková
ředitelka Azylového domu Rybka Husinec a Azylového domu Rybka Studená
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A je to tady – máma má
svátek
Ale já nemám strach. Mám pro svoji
zlatou mámu dárků plnou tašku. Nejdříve
jsme si v družině vyrobili obrázek
látkového motýla, který se chystá
usednout na kvítko.
Potom, ve výtvarné dílně, jsme
malovali pro maminku hrníček, který bude
jenom její a ještě jsme (protože se na nás
stále směje) „vypěstovali“ rozesmátou
květinu s velikýma očima.
Všechno jsme zabalili a zavázali
velkou mašlí do písniček, básniček
a pohádky při vystoupení pro naše maminky
13. května 2013.

Kluci a holky ze 2. C a II. odd. ŠD

Slavíme Den dětí
Ve čtvrtek 29. května se celý druhý
stupeň vydal do kina na komedii Babovřesky
od režiséra Zdeňka Trošky. Před začátkem
filmu jsme měli možnost prohlédnout si
v prostorách obchodního centra výstavu
historické filmové techniky. Poté jsme se
usadili v malém filmovém sálu a zhlédli jsme
již zmiňovaný film. Babovřesky jsou komedií
ve stylu trilogie Slunce, seno... Po skončení
filmu nás čekal menší rozchod po nákupním
centru Hostivař. Do školy jsme se vrátili už
jenom na oběd.
Den po nás navštívil kino první stupeň.
Žáky čekalo promítání pohádky Kovář
z podlesí. Myslíme si, že si žáci pohádku moc
užili a že to byl pěkný dárek ke Dni dětí,
který jsme slavili v sobotu 1. června.

Karolína Hynková, Kateřina Šindelářová
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Prevence na naší škole
V květnu se třídy 1. a 2. stupně účastnily programu Městské policie hlavního města
Prahy, útvaru prevence. Čtvrté třídy absolvovaly základy první pomoci. Zvládly dovednosti
jak zajistit a přivolat pomoc k poraněnému, jak ošetřit méně závažná zranění. Páté třídy
absolvovaly praktickou ukázku nepřímé srdeční masáže a dýchání z úst do úst.
Žáci druhého stupně se naučili zjišťovat, zda jsou zachovány základní životní
funkce, jak správně volat na tísňové linky, priority při zjišťování stavu zraněných a další.
V oblasti požární prevence si sedmá třída připomenula důvody volání na tísňovou
linku 150, jak nebezpečí nám hrozí při požáru, co dělat, když hoří. Osmá třída se
dozvěděla o příčinách vzniku požáru a o rozdělení pomůcek při hašení.
A konečně devátá třída byla seznámena se zákony a vyhláškou
o Integrovaném záchranném systému a o převozu nebezpečných látek. Víte, že ze svého
mobilu můžete volat na linku 112 i bez SIM karty a dovoláte se vždy?

Mgr. Květa Nekolová

Hummer 2013
Ve čtvrtek 23. května se vydala
naše třída společně s deváťáky do tvrze
Hummer na Praze 9. Autobus pro nás
přijel v 8.45 a asi za půl hodinky jsme
byli na místě. Krátce po příjezdu se
většina z nás vydala na naučnou stezku,
kde
jsme
plnili
zajímavé
úkoly
a křížovky. Poté jsme si mohli vyzkoušet
různé aktivity, jako např. střílení z luku.
Do her, které byly na čas a ve kterých
se soutěžilo s ostatními školami o jízdu
v Hummeru, se nám nikomu moc
nechtělo, ale i přesto jsme se několika
her zúčastnili.
Po obědě přišel na řadu boj mezi
rytíři, který většina z nás s napětím
sledovala. Jelikož jsme nenasbírali moc
bodů, jízdu v Hummeru jsme bohužel
nevyhráli, ale alespoň jsme sledovali
ostatní školy, jak křikem odolávají jízdě.
Celý den byl zábavný a myslím, že
jsme si ho všichni moc užili.

Petra Pavlíková
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Požární ochrana očima dětí
I v letošním školním roce se naše škola zapojila do soutěže Požární ochrana očima dětí. Druhý stupeň se
tradičně účastní celý. Je potom velmi těžké vybírat práce, které postoupí dál, protože všechny děti se snaží
a mají velmi pěkné výkresy.
Naše pracovitost se ale vyplatila, protože žáci v kategorii ZŠ 3 získali 1. místo (Anna Durychová ze
7. A) a 3. místo (Denisa Libánská z 6. A). Dále v kategorii ZŠ 4 získali 2. místo Jaromír Vondra z 8. A a 3.
místo Martina Pišínová z 8. A. Už nyní se těšíme na další ročník této populární soutěže.
Mgr. Květa Nekolová

PO očima dětí
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I nadále se na naší škole rozvíjí spolupráce
s SDH Horní Měcholupy. Do výtvarné a literární
sout0ěže PO očima dětí se opět zapojili žáci 1. a 2.
stupně. V kategorii ZŠ 1 výtvarných prací se umístil
na prvním místě Vojta Göpfert, na druhém místě
David Botek. V kategorii ZŠ 2 obsadil první místo
Vitali Schorban a třetí místo Tereza Botková.
V kategorii L 1 literárních prací získal třetí
místo Jiří Petr. Kromě bohatého občerstvení obdrželi
všichni výherci hodnotné ceny. Všechny zaslané práce
slouží k výzdobě nově zrekonstruované Požární
zbrojnice - Hasičárny.
Tereza Botková, 5. B

NOVINKY OD NÁS

Pythagoriáda 5. až 8. tříd
Po krátké cestě vlakem jsme měli půlkilometrový výšlap do kopce. Alespoň se nám okysličily
buňky. Základní škola Kodaňská působila chmurně svou velikostí a bustou Karla Čapka. Lidí přišlo hodně
(několik stovek z celé Prahy) a příklady byly těžké. Soutěž se nám v silné konkurenci příliš nepodařila.
Za sedmáky se zúčastnili: Bára Zelená, Patrik Mokriš, Marek Nerandžič a Tomáš Zíta. Posledně
jmenovaný získal 5,5 bodu, ale i to bylo málo, neboť úspěšní řešitelé museli získat 9 bodů. Lépe dopadli
šesťáci: Jakub Čecháček (8 bodů), úspěšní řešitelé Ivana Dobiášová (10 bodů) a Vojta Franz (10,5 bodu).
Za osmáky bojoval Martin Komenda, ale i jeho 8 bodů bylo málo, přestože obsadil 3. – 4. místo na
obvodě. Nejlépe se umístili žáci pátých tříd. Vojta Pardubský obsadil 3. místo se 14 body z možných 15 a
právem mu náleží naše gratulace. Dále uspěli Michaela Dvořáková s 12 body a Štěpán Wenzl, Tereza
Botková, Eva Hřídelová a David Waltr s 10 body.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy!
Tomáš Zíta a Marek Nerandžič, 7. B

Výlet do Hrusic
V pátek 7. června se žáci prvních tříd vydali
na svůj první školní výlet do muzea Josefa Lady
v Hrusicích. Černého kocoura Mikeše znají snad
všechny děti, a prvňáčci se nemohli dočkat, až se
něco dozví i o jeho autorovi, který je znám nejen
jako spisovatel a ilustrátor, ale i jako malíř a kreslíř.
Děti se na cestu moc těšily. Do Hrusic je čekala cesta
vlakem a asi dva kilometry chůze. I když hlásili
bouřky, pláštěnky nakonec zůstaly v batůžkách,
neboť celý výlet svítilo sluníčko.
Před Ladovou vilou dětem čekání na prohlídku muzea zpříjemnilo pískoviště a dřevěné kuželky,
se kterými si mohly hrát. Muzeum Josefa Lady a jeho dcery Aleny se nachází v domě, který Ladova
rodina využívala k letním pobytům. Muzeem děti provedla víla Rusalka. Žáci si s Rusalkou prohlédli
cyklus dvanácti měsíců, ve kterých Lada ztvárnil běžný život venkovského lidu a seznámili se
s fotografiemi a životem Josefa Lady. Rusalka děti seznámila nejen s Ladovou výtvarnou a
spisovatelskou tvorbou, ale i s volnou tvorbou a ilustracemi jeho dcery Aleny Ladové. Na závěr si děti
mohly zakoupit obrázky, knihy a suvenýry s Ladovskou tématikou.
Mgr. Petra Sigmundová

Projekt Zdravá výživa
V týdnu od 13. do 17. května proběhla
v naší školní jídelně soutěž Zdravá výživa.
Letos se konalo již čtvrté kolo. Do soutěže se
mohli zapojit žáci celé školy tím, že si celý
týden volili menu 2, které obsahovalo jídla
zdravé výživy. Mohli si tak pochutnat
například na špaldě, cizrně nebo kuskusu.
V pátek 17. května bylo z účastníků
soutěže vylosováno 44 výherců, kteří získali
malý dárek. Doufáme, že se nám takto podaří
nalákat děti, aby ochutnaly nová jídla
a dávaly přednost zdravému stravování.
Mgr. Simona Procházková
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S programem Recyklohraní naše škola opět přispěla nemalou měrou
k ochraně životního prostředí
Za rok 2012 se nám podařilo odevzdat k recyklaci 96 kg baterií, 4 televize, 9 kusů PC
monitorů (tj. 156 kg) a 289 kg ostatních drobných elektrozařízení.
Díky celostátnímu programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět se nám podařilo nejen poučit
a motivovat žáky v oblasti ekologie, ale také je aktivně zapojit do procesu ochrany životního prostředí.
Spoluorganizátorem celého programu je společnost ASEKOL, která zajišťuje svoz a následnou
recyklaci vybraného elektrozařízení. S pomocí tzv. LCA analýzy dat můžeme přesně vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme naším aktivním přístupem přírodě
ušetřili. Můžeme také spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu.
Zpětný odběr a následná recyklace elektra přispívají k řešení problémů se zásobami přírodních
zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii
za více než 2200 Kč nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Získávání druhotných
surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo
ze země.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší
školy sběrem elektrospotřebičů uspořili 8,98 MWh elektřiny, 536 l ropy, 36,94 m3 vody a 0,26 t
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,82 t CO 2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 7,48 tun. A to do těchto čísel není zahrnuta úspora energie a surovin za
zpětný odběr baterií.
Díky sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice
podařilo ušetřit více než 9 miliónů litrů ropy, nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé
České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3225 cest kolem
rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci
a zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.
Mgr. Kamila Merxbauerová
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Noc v družině
Letošní noc v družině jsme si spojili se závody
na koloběžkách. Nanosili jsme si spacáky, připravili
ložnici, převlékli se a hurá pro kolobrndy.
Paní vychovatelka vytyčila dráhu, odstartovala
první trojici a už to frčelo. Jen co se usadil prach za
posledním závodníkem, jela se jízda zručnosti. Myslíme,
že i tady jsme obstáli na jedničku.
Po návratu a umytí rukou jsme roztopili gril
a pustili se do báječných klobásek se zeleninou
a pečivem. Večeře byla dobrá, ale my už se moc těšíme
na pyžamovou diskotéku.
Ale teď už jsme byli trošku unavení, a tak honem
do spacáků a poslouchat pohádku na dobrou noc. Bude
nebo nebude? A byla cestička odvahy. Všude tma
tmoucí a naším úkolem je najít si na určeném místě svůj
diplom za odvahu.
Tak, každý našel ten svůj diplom a teď už honem
spát a nechat si něco zdát. Ráno nás budí školní zvonek.
Nejdříve umýt oči a zuby, učesat, převléknout se
a jdeme sníst všechny dobroty, které nám maminky
napekly a přinesly. Ještě zbývá zabalit věci, uklidit po
sobě a už zvoní na vyučování. Škoda. Těšíme se na další
noc v družině.
Jitka Boudná a II. oddělení ŠD

Malování na hrnečky
Na konci dubna jsme si pozvali
k nám do II. oddělení ŠD grafičku paní
Junovou. Tahle paní je moc šikovná a zase
se s námi podělila o novou výtvarnou
techniku – malování na hrnečky. Postavili
jsme se kolem rozestavěných stolů, kde
byly rozdělané barvy, kelímky, hadříky
a poslouchali pečlivě, jak máme postupovat
při malování.
Všem se nám dařilo – přidala se
i paní učitelka Koubíková. Hrnečky byly
moc hezké a maminky, které je dostaly
k svátku, z nich měly velikou radost.
Jitka Boudná
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Kouzelná noc a spolupráce s hornoměcholupskými hasiči
Naše tradice Kouzelných nocí trvá již desátý rok. Večery mívaly různou zábavnou náplň, ale
nejčastější byly ty jarní, které jsme organizovali spolu s hasiči.
V úterý 21. května si svoji první jarní noc a večer plný zážitků ve škole prožili i letošní prvňáci.
Všichni jsme se moc těšili na naše kamarády hasiče z měcholupského SDH. Nezklamali a přijeli.
Zapálili nám na zahradě táborák a čekali, až k němu s dětmi dorazíme.
U ohně se nám příjemně sedělo. Všichni jsme si vzájemně pomohli při opékání buřtů, a pak si společně
při kytaře zazpívali.
Starosta hasičů, pan Martin Hák, děti seznámil s hasičskou technikou. Děti si mohly pod jeho
dohledem vše prohlédnout a vyzkoušet. V hasičské helmě jim to moc slušelo. Projely se v hasičském
autě, které nám na rozloučenou i zahoukalo.
Bylo dojemné sledovat, jak praví chlapi, tátové od rodin, se ve svém volném čase s radostí věnují
našim mrňousům. Kolikrát je starostlivě zvedali, aby dobře viděli. Z vysokého auta je opatrně snášeli na
zem. Jsme vděčni za jejich spolupráci a přátelství, výrazně podporují a zpestřují aktivity naší školy.
Po rozloučení s hasiči děti v družině zbaštily připravené dobroty, které připravili rodiče, běžely
se umýt, aby se mohly zachumlat do svých pelíšků. Pak už se kluci a holky přitulili ke svým plyšákům
a zaposlouchali se do večerní pohádky. Po ukolébavce usnuli a spali až do rána, kdy na ně čekala bohatá
snídaně s teplým čajem. Před odchodem na vyučování byly děti odměněny a dostaly certifikát účastníka
Kouzelné noci.
Celá akce se nám vydařila, i počasí k nám bylo vlídné, a tak jsme byly šťastné, že jsme dětem
připravily pěkný zážitek.
Mgr. Magdalena Hepnerová
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Výlet za vědou a zábavou

Ve čtvrtek 25. dubna jsme v rámci projektu Má vlast- srdce Evropy s družinou
opět vyrazili za zábavným poznáváním naší země.
Tentokrát jsme vyjeli na výlet do vodní elektrárny Štěchovice a na přehradu
Slapy.
Seznámili jsme se s historií i samou podstatou výroby elektřiny. Byl to
dobrodružný a velmi zajímavý zážitek. Při prohlídce elektrárny jsme se dostali do míst,
kam se běžně člověk nedostane. S ochrannými přilbami na hlavách jsme obdivovali
prostory a zařízení elektrárny, například známou Kaplanovu turbínu. S úctou jsme
nahlíželi do zázračného světa vědy.
S nabytými znalostmi jsme usedli zpět do našeho autobusu, který nás dovezl do
přístaviště parníků na Slapech. Nalodili jsme se na palubu jednoho z nich a užívali si
nádheru plavby i okolní krajiny. Pochutnali jsme si i na občerstvení a bylo nám moc
dobře.
Byl to úžasný den a my už se těšíme na další zážitky.

Mgr. Magdalena Hepnerová
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McDonald´s Cup
Na hřišti SK Slavie ve Vršovicích se
konalo 25. dubna obvodní kolo McDonald´s
Cupu v minikopané pro žáky 1. - 3. tříd. Naši
žáci pravidelně dvakrát týdně trénovali pod
vedením Michala Polesného ze 7. A a Patrika
Chládka ze 7. B, a tak se turnaje nemohli
dočkat.
Na
Slavii
panovala
výborná
atmosféra, sešlo se zde 11 týmů z Prahy 10
a Prahy 15 a pořadatelé z Domu UM vše
dobře zorganizovali. A tak nevadilo, že zde
byla velká konkurence a góly létaly do naší
branky docela často. Kluci to nevzdali
a nakonec vybojovali 4. místo za Prahu 15.
Naši školu reprezentovali: Matyáš Waltr, Adam Knot, Ondra Štěpánek, Adam Jeřábek, Tonda
Votava, Adam Rusňák, Vojta Göpfert, Adam Korbel, Filip Tuček a David Mikulášek.
Mgr. Dagmar Mikulášková

Hokejbal
Prahy 15

o

Pohár

starosty

29. dubna se konal turnaj v hokejbalu
na našem hokejbalovém hřišti. Soutěžili
chlapci 3. až 5. tříd, jmenovitě: Štěpán
Wenzl, Vitally Shorban, Michael Krutil, Jiří
Petr, Pavel Rusňák, Jan Němec, David
Waltr, Dominik Šimůnek, Daniel Vaniš,
Tomáš Kuchta a Tomáš Fic.
Kluci pod vedením pana učitele Cardy
bojovali a získali pro naši školu 2. místo.
Děkujeme za reprezentaci!

Mgr. Dagmar Mikulášková
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Turnaj ve volejbale o Pohár starosty
Prahy 15
V pátek 17. května se ve velké tělocvičně naší
školy konal volejbalový turnaj žáků a žákyň 6. až 9.
tříd. Dorazily k nám čtyři školy z Prahy 15, takže
soutěžilo pět družstev.
Nevím, jak se cítili ostatní, ale já jsem byla dost
nervózní, hlavně při posledním zápase se ZŠ Veronské
náměstí. Ten zápas jsme naštěstí vyhráli, a skončili tak
na 2. místě.
Když jsme zrovna nehráli, mohli jsme ještě
trénovat v malé tělocvičně. Ale trénovali jsme hodně
poslední tři měsíce pod vedením pana učitele Cardy,
takže šlo hlavně o to udržet si dobrou náladu
a nepodlehnout trémě.
Druhé místo ve volejbale vybojovali: Mikhail
Konopelko, Jakub Košnař, Matěj Kurdiovský, Adam
Volánek, Petr Mleziva, Adéla Cukrová, Adéla
Trejbalová, Anna Brožková, Karolína Boháčová,
Martin Zámyslický a Dominika Nehasilová. S druhým
místem jsme všichni byli spokojeni.
Anna Brožková, 7. B

Česko se hýbe
plných zdraví

Poděkování žákům 7. tříd
Děkujeme za reprezentaci naší školy
Elišce Wenzlové, Aničce Durychové, Michalu
Polesnému a Patriku Chládkovi. Chválíme je za
kus práce, který odvedli bez nároku na jakoukoliv
odměnu v roli cvičitelů a trenérů.
Mgr. Dagmar Mikulášková

na školách

Naše škola se zapojila do projektu
Česko se hýbe (www.ceskosehybe). Žákyně
7. A Eliška Wenzlová a Anička Durychová se
tři měsíce věnovaly dívkám z 1. a 2. třídy
a denně s nimi nacvičovaly pohybovou
skladbu
„How
ya
doin´“
s vlastní
choreografií.
V sobotu 25. května se vydaly do
Základní školy Petřiny – jih, kde probíhalo
postupové kolo soutěže. Bohužel několik
dívek před soutěží onemocnělo, a tak se
„cvičitelky“ Eliška a Anička musely osobně
zapojit do vlastního předvedení pohybové
skladby. Ve velké konkurenci ostatních
skupin z různých koutů republiky obsadily
11. místo.
Všem soutěžícím moc děkujeme za
reprezentaci školy. Jmenovitě nacvičovaly:
Julie Durychová, Mia Majorová, Adéla
Štěpanská, Nela Fitzová, Karolína Vargová,
Kristýna Vaňková a Klára Mikulášková
z 1. a 2. tříd, přičemž první čtyři jmenované
v sobotu vystupovaly.
Mgr. Dagmar Mikulášková
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Soutěž v cyklistice o Pohár starosty Prahy 15
16. dubna 2013 jsme vyrazili i se svými koly do lesoparku. Start závodu byl hromadný
a ještě pod kopcem, takže hned na začátku jsme museli napnout všechny síly. Ve velké
konkurenci ostatních škol z Prahy 15, zejména ZŠ Hostivař (na škole mají kroužek cyklistiky
Cykloprag), jsme uspěli. Obsadili jsme celkově druhé místo.
Za dívky 4. a 5. tříd startovaly Eliška Dybová, která obsadila 1. místo a získala tak pro
naši školu 5 bodů, Valentina Jonášová (8.), Adéla Trávníková (11.), Tereza Černá (13.)
a Kristýna Kulfánková (17.).
Chlapci 4. a 5. tříd se na stupních vítězů neobjevili, ale bojovali: Štěpán Wenzl (10.),
Jan Dyba (14.), Pavel Rusňák (15.), Vojtěch Kápička (19.) a Vitally Shorban (21.).
Zato chlapci 6. – 7. tříd bodovali. Kristián Jahoda ze 7. B se umístil na 2. místě a získal pro
naši školu 4 body, hned za ním na 5. místě získal 1 bod Jakub Sobek. Dále závodili Jiří Vaniš
(6.), Patrik Chládek (8.) a Lukáš Verner (14.).
Úspěšné byly též dívky ze 6. až 7. třídy, třetí místo a 3 body získala Dominika
Dvořáková ze 7. A, dále soutěžily Adéla Procházková (7.), Karolína Boháčová (8.) a Lucie
Rosičková (16.).
Za dívky z 9. tříd vybojovala 1. místo Adéla Cukrová a získala pro naši školu cenných
5 bodů, a to i za cenu obrovského vyčerpání v cíli. Dále v této kategorii soutěžila Kristýna
Nováková ze 7. B, a to jen proto, aby v tom Adélu nenechala samotnou. Přesto obsadila krásné
8. místo.
Nakonec vyrazili na trasu chlapci z 8. a 9. tříd. Zejména v této kategorii byla
konkurence tak veliká, že někteří cyklisti ze ZŠ Hostivař předjížděli ostatní závodníky o celé
kolo. Za naše barvy bojoval Michal Kohout a získal krásné 6. místo, Matěj Kurdějovský (12.),
Dominik Blažek (13.), Adam Vápeník (D) a Bohumil Holada (D).
Závěrem musíme podotknout, že zejména trasa pro nejstarší kategorie byla zbytečně
náročná, což mnozí pocítili na svém těle v podobě odřenin a modřin. Nakonec vše dobře
dopadlo, počasí se vydařilo a ceny na stupních vítězů nám udělaly radost.

Dominika Dvořáková, Eliška Chalupová, 7. A
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http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=ovov&source=images&cd=&cad=rja&docid=m06
Obvodní
a krajské kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

4YRnxyEPznM&tbnid=jkZ2ddEKIs0K9M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.o
6. května jsme se zúčastnili na ZŠ Nad Přehradou obvodního kola pro Prahu 15. Počasí nám moc
nepřálo,vov.cz%2F&ei=GfW5UfCXOoeatQaYl4DwCQ&bvm=bv.47883778,d.Yms&psig=AFQjCNFv
ale nálada byla dobrá. Počáteční rozcvičení obstarala ZUMBA.
BSaeYBogYZyM2fo_Soc9O3g4FQ&ust=1371227779254820
Soutěžili jsme jako jednotlivci a postavili jsme i družstvo. Jednotlivci byli úspěšnější a někteří
v sedmiboji (60 m, medicinbal, švihadlo, trojskok, kliky, lehy-sedy, dribling) vybojovali postup do krajského
kola. Byli to: Valentýnka Jonášová z 5. B, Bára Zelená ze 7. A, Karolína Bláhová ze 7. B, Eva Hřídelová
z 5. A, Anička Řeháková ze 4. C, Kristián Jahoda ze 7. B, Jakub Sobek ze 7. B, Patrik Chládek ze 7. B a Šimon
Štěpánek ze 4. A. Celkově jsme obsadili 3. místo (Kristián Jahoda, Jakub Sobek, Karolína Bláhová, Dominika
Dvořáková, Eva Hřídelová, Anna Řeháková, Jiří Vaniš, Martin Nocar).
Krajské finále Prahy bylo kvůli povodním odloženo na 14. června. Na Děkance jsme v konkurenci
devatenácti pražských škol obsadili 11. místo. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.
Kristián Jahoda, Patrik Chládek, 7. B

Hejblata
V prvních dvou červnových víkendech
proběhlo loučení se školním rokem tanečního studia
InDance v Salesiánském divadle v Kobylisích.
Z naší školy tam vystupovala hezká řádka žáků. Jen
z vystoupení, které jsem viděla, musím pochválit
jejich úžasné taneční výkony a bezchybně zvládnuté
choreografie.
Tančili např. Anička Durychová, Eliška
Wenzlová, Martin Vokal, Denisa Libánská, Julie
Durychová, Kateřina
Hovorková
a
Klára
Mikulášková.
Celé taneční studio už několik let vede Majka
Piskořová - Veselá a patří jí i jejím lektorům za to
velký dík.
Mgr. Dagmar Mikulášková
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Florbalový turnaj mladších žáků
starosty v Dolních Měcholupech

o

Pohár

V pátek 7. června se konečně uskutečnil turnaj ve florbalu
o Pohár starosty Dolních Měcholup, který musel být vzhledem
k deštivému počasí několikrát odvolán. Za naše barvy nastoupilo
22 žáků 1. až 5. tříd pod vedením pana učitele Cardy a vybojovali
velmi pěkné umístění.
Za nejmladší žáky získalo 1. místo družstvo jedna: Matyáš
Waltr, David Nožina, Ondřej Štěpánek, Adam Jeřábek, Tonda
Votava a Adam Korbel. Třetí místo vybojovalo družstvo 2: David
Mikulášek, Jan Bartoška, Matěj Kahovec, Adam Rusňák, Jan Vrzák
a Marek Drahoš.
Za mladší žáky nastoupili v družstvu A: Michael Krutil, Jan
Němec, Adam Sýkora, David Waltr a Štěpán Wenzl a vyhráli
3. místo. V družstvu B hráli: Michal Bezpalec, Šimon Štěpánek,
Tereza Černá, Pavel Rusňák a Jiří Petr a vybojovali 1. místo.
Jediné, co by se dalo našim hráčům vytknout, jsou potíže,
které mají s hlídáním svých vlastních věcí – oblečení, obutí apod.
Ještě odpoledne jsme roznášeli věci, které si v místě turnaje
zapomněli. Velký dík patří organizátorům ze ZŠ Kutnohorská za
pohodový průběh turnaje.

Mgr. Dagmar Mikulášková
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1. stupeň na atletickém přeboru škol Prahy 15
Richard Krysta, Pavel Candra, Alex Šešlija, Monika Florová, Alice Rozsypalová, Adéla
Svobodová, Hynek Šlouf, Anička Řeháková, Petr Řehák, Jirka Petrů, Světlana Slipchenko a Eliška
Dybová reprezentovali naši školu v úterý 11. června na atletickém přeboru o Pohár starosty Prahy 15,
který se konal v krásném sportovním areálu ZŠ Hornoměcholupská.
Naši sportovci soutěžili v běhu na 60 m, 400 m a ve skoku do dálky. Dosáhli výborných
výsledků. Monika Florová v kategorii 2. - 3. tříd zvítězila, Petr Řehák v kategorii 4. - 5. tříd obsadil
krásné druhé místo.
Den se vydařil, sluníčko svítilo a všichni měli radost z dosažených výsledků.
Mgr. Lenka Zadražilová

Atletika o Pohár starosty Prahy 15
Ve čtvrtek 13. června jsme se zúčastnili v ZŠ
Hornoměcholupská
poslední
disciplíny
v rámci
celoroční soutěže škol o Pohár starosty Prahy 15. Touto
disciplínou byla atletika. První stupeň závěrečnou
atletickou soutěž absolvoval již v úterý, a to s velmi
dobrými výsledky. Podmínky atletických závodů byly
tvrdé, před sluncem se nedalo utéct a u některých
závodníků to mělo zásadní dopad. A tak jsme my,
z druhého stupně, bohužel tak dobře neuspěli, i když
jsme se všichni velmi snažili.
Přesto někteří z nás získali cenné body do
celkového hodnocení. Nejlépe se dařilo Patriku
Chládkovi ze 7. B a Dominiku Telvákovi z 9. A, kteří
shodně získali páté místo ve své kategorii. Dále za nás
soutěžili Lukáš Táfl, Barbora Zelená a Karolína
Boháčová ze 7. A, Jakub Sobek ze 7. B, Nikola
Michálková z 6. A, Rostislav Vondra z 8. A, Adam
Volánek, Adéla Cukrová a Dominika Nehasilová,
všichni z 9. A.
Celkově jsme se v Poháru starosty Prahy 15,
který probíhal po celý školní rok, umístili na pěkném
druhém místě. Všem žákům děkujeme za reprezentaci
školy.
Mgr. Dagmar Mikulášková, Michal Polesný, 7. A
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Putování 1. A za pohádkou
V úterý 30. dubna jsme se moc těšili do školy, protože jsme měli před sebou návštěvu Městské
knihovny na Opatově. Program nesl název Putování za pohádkou. Protože máme pohádky rádi,
nemohli jsme se dočkat.
Pracovníci knihovny pro nás připravili malou divadelní hru, ve které vystupovali i někteří z nás,
přichystali si nádherné kostýmy, kulisy a rekvizity. V roli pohádkového Honzy jsme při putování
bojovali s drakem, přemohli loupežníky, hádali tajenky, počítali, luštili, zpívali. Dopoledne bylo moc
zábavné a rychle uteklo. Na závěr jsme si prohlédli vybavení knihovny, mnozí z nás budou jistě brzy
pravidelnými návštěvníky tohoto oddělení.
Děkujeme paní vychovatelce Martě Pospíšilové, která s velkým předstihem tento pořad
objednala (je o něj tradičně velký zájem) a paní učitelce Zdeně Goyové za doprovod.
Žáci 1. A

Den Země u prvňáčků
22. duben byl pro naše prvňáčky
zvláštní den. Bývalý žák naší školy Filip Oplt
se svými současnými spolužáky z Gymnázia
Budějovická pro ně připravili zajímavé
dopoledne ke Dni Země. Hned ráno jsme se
sešli u interaktivní tabule a vyslechli si
zajímavé povídání o přírodě a o tom, co
bychom mohli udělat i my pro její ochranu.
Prvňáčci se moc rádi zapojili a překvapili tím,
co všechno věděli.
Potom už se všichni přesunuli ven, kde
bylo pro děti připraveno sedm stanovišť. Na
každém
plnily nějaký úkol
spojený
s poznáváním rostlin a živočichů nebo
recyklací odpadu. Na závěr byli odměněni ti
nejlepší. Nejdůležitější ale bylo to, že si děti
touto zajímavou formou připomněly Den Země
a dozvěděly se zase něco nového.
Mgr. Pavla Homolová
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Druháci na výletě
Ve středu 29. května se žáci 2. A a 2. B vypravili na výlet do krásného města Liberec. Moc jsme
se těšili. Na co nejvíc? Samozřejmě na bílé tygry v místní zoo. Jel s námi velmi sympatický pan
průvodce Pavel.
Zoo Liberec je nestarší ze všech zahrad ve střední Evropě. V horní části na nás mrkaly žirafy,
zebry a divoké kozy, vedle se předváděl slon. Cestou dolů jsme potkali kozy šrouborohé, které měly
rohy jako vývrtky, různé kočkovité šelmy, dravce a šimpanze.
V dolní části nás uvítali hraví lachtani, plameňáci, paviáni a tropický dům s mnoha nádhernými
a ukřičenými ptáky. Po svačině jsme šli k výběhu zvířat, kterých jsme se nemohli dočkat. Ale co to?
Nikde nebyl vidět ani jeden bílý tygr. Právě byli schovaní uvnitř budovy a nechtělo se jim ven. Zklamání
bylo veliké a nevylepšilo ho ani krmení tučňáků. Náladu nám zlepšily různé druhy orlů a pelikáni, které
jsme viděli cestou ze zoo ven. Dojem z výletu vylepšil oběd v nedaleké restauraci. Řízek s bramborovou
kaší chutnal všem.
Poté jsme jeli přes město Liberec k lanovce, která nás vyvezla na Ještěd. Je to krásná stavba,
uvnitř je restaurace a funguje i jako televizní vysílač.
Výlet se nám vydařil, až na ty bílé tygry, ti se nám neukázali. Tak snad někdy příště.
Mgr. Miluše Štočková

2. B na výstavě Vikýře PLAY
Zkusili jste si někdy hrát na lepší svět? Na to vsází
interaktivní výstava Vikýře PLAY v nově zrenovované
Malostranské besedě. Je sestavena podle umělecké koncepce
Petra Nikla a na projektu se podíleli i další čeští umělci.
Hrát si nejlépe a bezprostředně dovedou hlavně děti.
Proto jsme se i my, žáčci 2. B, vypravili 7. května prozkoumat
půdu Malostranské besedy, objevovat a poznávat. Mile nás
přivítali průvodkyně i jeden z autorů díla SENSORIUM Jiří
Wald a vysvětlili nám funkčnost všech exponátů. Ty jsme si
mohli osahat, vyzkoušet, vytvořit z nich něco nového - zanechat
po sobě stopu.
Děti nakonec nejvíce zaujal objekt HNÍZDO, inspirovaný
vosím hnízdem, a každý si odnesl audio-video nahrávku vlastní
hudební tvořivosti.
Určitě jsme se do školy vraceli obohaceni něčím novým,
jedinečným, nepopsatelným. Jednoduše řečeno slovy druháčka:
„Byla to fantastická výstava, na které jsme byli!“
Mgr. Iveta Matyášková
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Svíčkárna RODAS
Ve čtvrtek 9. května jsme se vypravili na cestu
do Šestajovic. V areálu svíčkárny RODAS je mini
ZOO. Obdivovali jsme zde například poníka, selata,
jehňata i kůzlata, sovu pálenou i výra velkého.
Po exkurzi u výrobních strojů jsme si mohli
zdobit vlastní svíčku namáčením do horkých
barevných vosků. Kdo měl hotovo, šel si vykrajovat
glycerinové mýdlo. To jsme na špejli přidali
k nádobce, kterou jsme si sami naplnili koupelovými
solemi. Dali jsme vše do celofánu, převázali mašlí a
měli jsme pěkný dárek pro maminky ke Dni matek.
Před zpáteční cestou jsme si dali zmrzlinu na
posilněnou a hurá na autobus a do školy na oběd. Výlet
se nám líbil, a dokonce i počasí nám přálo.
Mgr. Petra Mikulová a 3. B

3. A v knihovně
Protože rádi čteme, navštívili jsme
knihovnu v Hostivaři. Paní knihovnice Věra
Trendová nám vyprávěla o Ezopovi,
zakladateli řecké bajky, který dodnes patří k
nejznámějším bajkařům. Dozvěděli jsme se
například, že se Ezop narodil jako otrok a byl
hodně nemocný. Byl ale považován za velmi
moudrého a sečtělého. Své bajky vyprávěl
ústně a lidé si je předávali z generace na
generaci. Teprve o tři století později byly
písemně zapsány a staly se známými po celém
světě. Určitě znáte např. bajky O chytré lišce,
O pyšném orlu nebo O silném lvu. Nám se
nejvíce líbila bajka Želva a zajíc.
Žáci 3. A

TŘÍDA 3. B - NAŠE PŘÍBĚHY ZE STORY CUBES
Pohádka o kamarádství mezi zvířaty
Byl jednou jeden hlemýžď, a ten měl mnoho kamarádů např. ovečku atd. Ale jeho nejlepší kamarádi byli: netopýr,
vydra, výr, kobyla a myš.
Jednou ráno šli všichni na louku, jako to dělají každý víkend.
Myš se schovávala v letadle, aby překvapila své kamarády. Když padla tma, všichni museli utíkat za netopýrem,
protože začalo sněžit.
Druhý den šli kolem potůčku a tam na ně vykoukla vydra. Všichni za
ní běželi jako vítr. Výr ale nešel, protože by si zmáčel peří. Třetí den si šla kobyla do města koupit masku proti
hmyzu. Večer spadla kometa a všichni si přáli, aby se tento den opakoval. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Séba, Míša, Tomáš, Pavel, Verča,

O zvířatech na hradě
Byl jednou jeden býk a ten bydlí na hradě ve věži. Hned vedle býka bydlela krásná princezna. Starý výr si jednou
přál krásnou hůl a žít ve věži. Vedle hradu byl rybník, kolem kterého letěla včela, a když viděla vydru, tak ji
píchla. Na hradě žil také netopýr, když viděl písmeno L, vzpomněl si na princeznu Lenku. Vedle hradu byla
jeskyně a v ní žil sýček, který viděl padat kometu. Sýkora viděla kometu také, ale protože byla tma, vytáhla
kompas z kapsy, aby věděla, kudy má letět. Myš tajně proklouzla do hradu a tam potkala strašidlo. Celý tento svět
měl rád kobyly.
Lucie, Klára Č., Jan, Martin V., Ríša
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4. C v Africkém pavilonu v pražské ZOO
7. května jsme strávili celé dopoledne na narozeninové oslavě v pražské zoo. Hned
u vchodu nás přivítala milá průvodkyně, která se nám věnovala. Prohlídku jsme začali
u ledních medvědů a pokračovali jsme do nového afrického pavilonu. Dlouhý čas jsme
vydrželi pozorovat slony, hlavně tříměsíční mládě - holčičku Situ. A také se nám hodně líbil
bazén s hrochy. Na konci návštěvy jsme dostali příležitost blíže se seznámit se slepýšem,
gekonem a agamou.
Po návratu do školy na nás čekal senzační dort plný zvířátek, skoro jako živých v zoo.

Mgr. Lenka Zadražilová a žáci 4. C

Trochu jiný školní výlet
V pátek 24. května se naše třída
vypravila na trochu jiný výlet. S batohy plnými
výstroje jsme ráno nastoupili do vlaku a ten
nás dopravil do Českého Šternberka. Okolo
velkého
kamenného
hradu
a
hlásky
s hladomornou jsme po osmi kilometrech chůze
dorazili do našeho víkendového tábořiště ve
Všechlapech.
Čekal nás zde třídenní pobyt plný her
a zkoušek. Vypravili jsme se sem totiž proto,
abychom se naučili snáze hledat cestu jeden
ke druhému. Pod vedením Jakuba a Bětky jsme
v mnoha nových společenských hrách hledali
řešení vztahů ve třídě a také poznávali sami
sebe.
Věříme, že budeme ještě lepší parta
a na důkaz nosíme barevné indiánské náramky.
Počasí nám sice moc nepřálo, litovali jsme, že
se nemůžeme koupat v bazénu, ale bohatý
program nám to vynahradil.

Mgr. Lenka Zadražilová a žáci 4. C
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Výlet do Lidic
V rámci výuky vlastivědy, kde probíráme II. světovou válku, jsme navštívili pietní
území Lidice. Prohlédli jsme si audiovizuální expozici pod názvem „A nevinní byli vinni...“
Zhlédli jsme dokumentární film o životě a osudu obyvatel Lidic. Nejvíce nás zaujaly dopisy
dětí, ve kterých psaly svým blízkým o jídlo, ošacení a nejnutnější životní potřeby. Dojaly nás
i autentické výpovědi lidických žen.
Při procházce pietním areálem jsme viděli společný hrob lidických mužů, základy
Horákova statku a sousoší lidických dětí. Před odjezdem jsme se prošli Sadem přátelství
a míru s rozkvetlými růžemi, které Lidicím posílal celý svět
Tento výlet v nás zanechal hluboký citový zážitek a přání, aby se tato tragédie již
nikdy neopakovala.

Žáci 5. tříd

Ukaž, co umíš
V průběhu celého školního roku 2012/2013 se žáci 5. tříd zúčastnili mnoha
soutěží. Mezi ně patří i matematická soutěž „Ukaž, co umíš“, která proběhla 15. května
2013 na ZŠ Uhelný trh. Do této soutěže se přihlásilo 10 žáků. Mezi úspěšné řešitele
patřili: M. Dvořáková, Vojta Pardubský, J. P. Bína, Štěpán Wenzel a M. Švihlík z 5. B.
Zaslouženou odměnou všem soutěžícím byla návštěva cukrárny se sladkou tečkou.
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Závěrečný ozdravný pobyt páťáků
Rozhodli jsme se společně si užít posledních pár dnů školního roku 2012/2013. Pro tento
pobyt jsme si vybrali JUNIOR kemp Srbsko v krásné přírodě Českého ráje. Byli jsme ubytováni
v útulných chatkách s vlastním sociálním zařízením. Každý den jsme podnikali turistické výlety
do okolí. Navštívili jsme unikátní skalní hrad Valečov a Drábské světničky, prohlédli jsme si
hrad Kost a prošli jsme se údolím Plakánek.
Ve volných chvílích jsme využívali sportovišť v areálu, zvláště hřiště pro plážový volejbal.
Zahráli jsme si i stolní tenis a různé míčové hry. Večery jsme trávili společně při zpěvu, hudbě
a tanci. Po celou dobu pobytu jsme měli bohatý výběr jídel formou švédských stolů. Všem nám
moc chutnalo! Na závěr jsme se rozloučili u táboráku i s turisty z Německa a Dánska. I když
nám počasí příliš nepřálo, společné chvíle jsme si užili a budeme na ně dlouho vzpomínat.

Žáci 5. tříd
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Menší rodinka

Skrývačka - najdi názvy ptáků:

Všechno proso kolem dokola bylo posekané.
Pavel zavolal na pomoc mistra kameníka.
Truhla byla těžká, někdo ji však přesto ukradl.
Malý Slávek neoblečený a bosý čekal na strýce.
Ačkoliv bylo ve třídě vedro, rýsovat jsme museli.
Děti mají k obědu maso, vařené brambory a salát.

Větší rodinka

Přijde synek za svým otcem s prosbou,
zda by mu koupil nový počítač.
„A kouzelné slovíčko?“ zeptá se otec.
Synáček odpoví: „Ach jo, dneska už je
zaheslovaný úplně všechno!“

„Jak se jmenovala žena, kvůli
které se ve starém Řecku
vedla slavná bitva?“ ptá se
paní učitelka Heleny.
„Nevím.“
„No přece jako ty!“
„Cože? Kropáčková???“

Potkají se dvě klíšťata
a jedno se ptá druhého:
„Jak jde život?“
Druhé mu odpoví:
„Ále, ani se neptej. Dneska
mě už dvakrát vytočili.“
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První rok je za námi…
Tento rok jsme se my, třída šesťáků, poprvé ocitli na druhém stupni. Moc jsme se na
to těšili, protože tam už přece chodí ti velcí. To jsme ale ještě netušili, co nás čeká a jak
celý ten přestup zvládneme. Začali jsme se učit nové předměty a tím pádem přibylo i více
učení. Dostali jsme také nové učitele, na které jsme si museli zvyknout. Musím říct, že
někteří žáci si zvykali dost dlouho.
Začali jsme ovládat základy německého jazyka a fyziky. Pronikli do zeměpisu,
přírodopisu a dějepisu. Na druhou stranu na nás čekala spousta skvělých věcí, které jsou
výsadou žáků druhého stupně. Především to byl zářiový výlet do Anglie a také výměnný pobyt
v Německu. Teď, když už jsme na konci školního roku, musím říct, že se nám přestup na
druhý stupeň podařil a že jsme ho zvládli. Nyní nám nezbývá, než se těšit, co nám přinese
sedmá třída. Doufám, že stejně jako letos hodně legrace, zážitků a poznatků.

Lucie Havlíčková

Tvoříme…
Co je to limerik? Říkanka o pěti verších, která netouží čtenáře dojmout, poučit ani ohromit, nýbrž pobavit,
či dokonce rozesmát. Limerik prý vymysleli angličtí námořníci, kteří během svých cest spatřili věci
nevídané a v přístavních krčmách se bavili tím, že svá dobrodružství řádně opeřili fantazií, aby se navzájem
trumfovali, a hlavně aby ohromili „suchozemce". A protože prý nejpraštěnější říkanky vymýšleli mořští vlci
v irském Limericku, pojmenování bylo na světě.
Jiří Žáček

Byla jedna holčička z Petrovic,
která neuměla vůbec nic.
Vždycky všechno zkazila
a vždycky všechno rozlila,
tahle stále mokrá holčina z Petrovic.

Jeden chlapík z Petrovic
chtěl odjet do Popovic.
Bylo právě deštivo,
tak si zašel na pivo.
Tenhle chlapík z Petrovic.

Nikola Michálková,
Ivana Dobiášová

David Wheeler

Byla jednou jedna babička z Měcholup
a ta pěstovala hodně krup.
Kroupy jedla každý den,
Ráno, večer, celý den.
Jednou babička umřela a dcera kroupy zdědila.

Byla jedna žena z Měcholup
a na nose jí rostl chlup.
Měla uši plné much,
a proto měla špatný sluch,
Vždycky zvečera ji bolel zub.

Petr Šafář,
David Langr

Adéla Procházková,
Jonáš Mazura
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Škola v přírodě 7. A a 7. B.
Dne 26. května jsme odjeli na školu v přírodě do Světlé nad Sázavou. Doprovázela nás paní učitelka
Mikulášková, Kučerová a Matouš s Kačkou, studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze. Nejdříve jsme
si hráli se zdejším psíkem a pak nám na přivítanou pan správce dával zadarmo kofolu. Tím nás velmi
nadchnul! Hned v neděli byl turnaj v přehazované a různé hry. Pak jsme vymýšleli scénky o naší cestě na ŠVP.
Ještě ten den se Karolíně se Sárou podařilo rozlomit dveře, když se pošťuchovaly. To byl ale hezký začátek! 
Po celý pobyt jsme byli rozděleni do týmů, ve kterých jsme soutěžili. V úterý jsme šli do nedalekého
sportovního centra, kde jsme hráli fotbal, vybíjenou, frisbee a běhali štafetu. Potom jsme hráli venku hru, při
které jsme poznávali květiny. Ve středu jsme šli na Stvořidla u Ledče nad Sázavou. Jsou to čtyři a půl
kilometru dlouhé peřeje a zároveň i přírodní rezervace. Je to oblíbené místo vodáků. Do těchto míst jezdil
mnoho let spisovatel Jaroslav Foglar se svým skautským oddílem na letní tábory. Jednalo se o hochy od Bobří
řeky a místo se nazývalo Sluneční zátoka.

Během tohoto výletu jsme se rozdělili na rychlejší a pomalejší skupinu. Na konci cesty nás čekal oběd a
také spolužačka Lucka, která měla mononukleosu, a proto nás mohla jen navštívit. Ušli jsme kolem deseti
kilometrů. Cestou zpět jsme jeli vlakem, takzvaným Posázavským Pacifikem. Odpoledne nás čekalo učení. A
taky jsme hráli softball, který nás velmi bavil.
Ve čtvrtek jsme jeli autobusem do Lipnice nad Sázavou na hrad Lipnice. Tento mohutný hrad byl
založen na počátku 14. století. S hradem je spojeno mnoho pověstí a legend. Večer se uskutečnila diskotéka a
poslední den bylo vyhlášeno vítězné družstvo a úspěšní jednotlivci za celý pobyt. Celá škola v přírodě uběhla
hrozně rychle. Myslím si, že se velmi povedla, i když nám počasí moc nepřálo, ale vyhnuli jsme se záplavám,
které začaly den po našem příjezdu.
Bára Zelená
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Žáci z tvorby školního časopisu představují své práce:
A TAK SE VYDALA HLEDAT LÁSKU

BEZ LÁSKY
JE MI
SMUTNO.

MOHLA BYCH SE
PO Ní
POROZHLÉDNOUT.

KDYŽ TU NAJEDNOU…

TEN JE
KRÁSNÝ

POTKALA KRÁSNÉHO PEJSKA

Foto: Kačka Šindelářová
Kačka Šindelářová, Martina Pišínová

Závody (reportáž)
Ráno mi bylo špatně. Už od včerejšího večera jsem byla nervózní. Když jsem po asi dvouhodinové cestě
spatřila svoji trenérku, moc se mi neulevilo. Táta mě vysadil z auta a odjel. Zůstala jsem sama jen s velkou taškou
na ploutve a odhodláními to zvládnout.
V Neratovicích se konal již tradiční závod ve vodním záchranném sportu. Podzimní cena Neratovic láká
záchranářské oddíly z mnoha měst v ČR. Závody probíhají standardně v několika rozplavbách a kategoriích od A
až po D.
Závodníci ze stejných oddílů dostávají společné šatny. Na bazénu snadno poznáte, ze kterého města kdo
přijel. Nejenomže závodníci nosí trička s nápisy měst, která reprezentují, ale každé má také jinou barvu.
Závodníci naší skupiny v Hostivaři nosí bílá trička s červeno-modrými nápisy. Začíná se rozplavbou, která zabere
asi 30 minut. Potom už následuje samotný závod. Každý oddíl si zabere místečko někde na bazénu, kde se zdržuje
většina jeho závodníků. Závod začíná kategorií A, v každé kategorii je několik rozplaveb podle počtu
přihlášených závodníků.
Závodníci, tedy vlastně i já, si krátí čas tím, že pročítají propozice k jednotlivým disciplínám a naposledy
si plánují, jak poplavou. Když se ozve výstřel pistole nebo typická fráze „hop“, závodníci naráz naskáčou do vody
a plavou určenou vzdálenost nebo disciplínu. Závody v Neratovicích probíhají celý den, a tak se organizátoři
starají i o naše občerstvení.
Když záchranářský den skončí vyhlašováním vítězů, závodníci se rozejdou a rozjedou zpět do svých
měst.
„Tak jak si dopadla?“ uvítal mě v autě táta.
„Dobře,“ odpověděla jsem. ,,Dostala jsem placku,“ dodala jsem ještě. Na tašce se mi vyjímala placka s obrázkem
velryby a s nápisem ,,PODZIMNÍ CENA NERATOVIC“.
Martina Pišínová
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Ohlédnutí za školními léty, aneb takoví jsme
byli...
V šesté třídě bylo na všechno dost času, ale najednou jsme
v devátém ročníku a končíme, máme před sebou poslední dva
týdny v naší škole a jdeme do života.
Někomu se honí hlavou – stihli jsme říci všechno svým
kamarádům, umíme se o sebe v životě postarat, už abychom byli
venku, chceme tady ještě aspoň rok zůstat, co dál, co noví
spolužáci, noví vyučující…
Ve škole jsme se učili, závodili, soutěžili, jezdili na výlety,
na školy v přírodě, vystupovali jsme na akademiích, účastnili
jsme se besed, chystali dárky pro prvňáčky, pomáhali v prvních
třídách, chodili jsme na exkurze, oslavovali Vánoce, Dny dětí
a mnozí z nás se bránili dobře míněným radám učitelů a rodičů.
Ve třídě máme fotografie z 6. ročníku z adaptačního
pobytu na Sázavě. Změny v našich tvářích jsou patrné. „A co
duše?“ ptáme se. Snad tedy všechno známe, víme, umíme,
poradíme si. Jsme to však stále my, vaše děti.
Mgr. Květa Nekolová a žáci 9. A
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Najdi deset rozdílů:

Dva policajti lezou přes zeď.
Jeden tam nemůže vylézt,
tak říká tomu druhému:
„Prosím tě, udělej mi kozu.“
Ten druhý na to: „Mééééé!“

Na letišti hlídají dva policajti. Jeden z nich si s obdivem
prohlíží velký Boeing 747 a povídá druhému: „Nedovedu
pochopit, jak můžou teroristi tak velké letadlo unést.“
„Ty troubo,“ říká druhý, „to se neunáší na zemi, ale ve
vzduchu, když je to letadlo taaakhle malinký!“

Víte, proč si blondýna
lije do počítače vodu?
Aby mohla surfovat
"po internetu".

Co je nejtěžších šest let v životě
blondýnky? Sedmá třída.
Jak si blondýnka zlomila nohu při
hrabání listí? Spadla ze stromu.
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CO? KDY? KDE? JAK?

Sabina Křováková vyhrála
Superstar!!!
V neděli 2. června odvysílala televize
Nova i Markíza finále Superstar. O první
místo soutěžili Sabina Křováková a Štefan
Pčelár. Soutěžící zazpívali písně, které se
jim v celé řadě nejvíce povedly. Během finále
vystoupila i Celeste Buckingham se svým
hitem Run Run Run a také vypadlý soutěžící
Jaro Smejkal se svým prvním hitem Never
mind. Těsně před vyhlášením vítěze
Superstar si Sabina společně se Štefanem
zazpívali píseň Just give me a reason od Pink.
Moderátoři oznámení vítěze co nejvíce
prodlužovali, ale nakonec zakotvila ruka
porotců na rameni Sabiny Křovákové.
Výherkyně si domů odnesla sto tisíc euro
a možnost nahrát vlastní album.

Karolína Hynková

Hugh Laurie bude hrát
v Praze
Hugh Laurie, který se proslavil rolí
v seriálu Dr.House, bude hrát 26. a 27.
července 2013 v Praze. Lístek stojí 590
Kč a zájem o ně je veliký. Oblibu
charismatického Hugha Laurieho zvyšuje
nová píseň Didn´t it rain, ve které se
znovu vydává na cestu svého oblíbeného
žánru – blues.

Kateřina Šindelářová

Cesta kolem světa za 80 dní
Ochotnický divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava předvede v červnu nově
nacvičenou hru spisovatele Pavla Kohouta „Cesta kolem světa za 80 dní“. Oficiální premiéra
hry se bude konat v Brně, ale veřejné generální zkoušky budou k vidění na Sázavě.
Hra je složitější na pochopení, ale kdo má rád anglický humor, určitě se pobaví.
Příběh se odehrává v Londýně, kde se lord Phileas Fogg vsadí o celé své jmění a vyráží na
cestu kolem světa za osmdesát dní spolu se svým sluhou Paspartuem.

Kateřina Šindelářová
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Netiketa – etiketa na internetu
Netiketa zahrnuje pomyslná pravidla, která by se měla dodržovat v internetovém světě. Heslem pro
netiketu je: Být slušný, všichni lidé jsou si rovni a mohou se potkat jak v internetovém, tak
i v reálném světě. Většina lidí si myslí, že když jsou na internetu, tak nemluví se člověkem sobě rovným.
Chovejte se k druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Mezi nejdůležitější pravidla patří:
 Nespěchejte, myslete a vychladněte.
 Nemějte tajnou identitu.
 Nekraďte identitu a nevydávejte se za někoho jiného.
 Nespamujte.
 Nerozesílejte řetězové zprávy.
 Nedůvěřujte tomu, s kým si píšete.
Dominik Chrastil

HTC one
Na nový model HTC se velmi sází, protože je v něm
velmi výkonný hardware, a to celé je schováno v elegantním
těle mobilního telefonu. Telefon je až neuvěřitelně tenký
(6 mm). Na jeho výrobu byly použity podobné materiály
jako na výrobu iPhonu5 (hliník), a proto působí velmi
příjemným dojmem. Stejně jako u předchozího modelu HTC
one X, má i tento mobilní telefon stejnou úhlopříčku (4,7
palců). Na novém modelu najdeme dokonalejší displej
(1920x1080 bodů). Kvůli lepšímu rozlišení se tento mobilní
telefon stává velkým lákadlem pro uživatele. Důvod jeho
dokonalosti najdeme i jinde, nejsou zde žádné mezery mezi
díly ani viklající se drobné částečky. Telefon si můžete
pořídit zhruba od 15 000 korun výše.
Jarek Vondra

Battlefield 4
Battlefield 4 je další díl z dlouhé série válečných
simulací. Opět se zde můžete těšit na pěkné přestřelky, na
velení útoku ze zadní části motorového člunu, demolování
budov, ve kterých je váš nepřítel, a tak dále. Battlefield
dává hráči svobodu v rozhodování, jakým způsobem chce
dosáhnout lepších výsledků, a při hledání cesty k vítězství
testuje jeho schopnosti na maximum.
Dominik Chrastil

Far Cry 3: Blood Dragon
Far Cry 3: Blood Dragon je
dalším pokračováním úspěšné série Far
Cry. Na rozdíl od svého předchůdce,
který se jmenoval Far Cry 3 a stál
kolem 1300 Kč, je nový díl výrazně
levnější, stojí pouhých 300 Kč.
Bohužel také nabízí zábavu za 300 Kč,
neboť je velice krátký, běžný „gamer“
ho dokáže zvládnout za tři hodiny! Ale
i přesto je to velmi dobrá hra. Najdeme
zde nové mise, naštěstí tady máte téměř
stejně velký ostrov a opět mnoho
vlajek a území k obsazení včetně
dalších nepřátel. Další změna spočívá
v tom, že místo vaší lidské ruky máte
robotickou ruku, kterou si „healujete“
tak, že si ji svaříte svářečskou pistolí,
což není nic nového pro ty, kteří hráli
předchozí díl. K dalšímu zlepšení patří
propracovanější rozhovory s lidmi ve
hře.
Michal Blažek
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Anna Veselovská vydala novou
písničku
Anna Veselovská, slovenská zpěvačka,
kterou známe především z Hlasu Československa,
se může pyšnit novou písní s názvem Lepší ako
sme, která vyšla zhruba po roční pauze. Jde
o baladu, ve které naplno vyzní Aniččin nádherně
zabarvený hlas, z kterého mrazí. Nový song Lepší
ako sme má velkou šanci stát se hitem. Píseň by
měla dostat své místo na Annině debutové desce s
názvem 10 rozdielov, která bude obsahovat ještě
dalších deset songů. Většinu textů napsala Anna
sama, avšak obrovský podíl na desce má
i slovenský zpěvák Ivan Tásler z kapely IMT
Smile. Deska by měla vyjít už 24. června.
Petra Pavlíková

Nové album 30 Seconds to Mars
Kapela 30 Seconds to Mars právě
vydala nové album s názvem LOVE LUST
FAITH + DREAMS. Producentem alba je
frontman kapely Jared Leto. Toto album je již
čtvrté v řadě a je nástupcem kritiky
vychvalovaného alba This is War, díky
kterému skupina za dva roky odehrála 311
koncertů ve více než 60 zemích světa. Skupina
se tím dostala do Guinessovy knihy rekordů za
nejvíce odehraných koncertů k jednomu albu.
Petra Pavlíková

Selena Gomez bude mít nové album
Selena Gomez všechna dosavadní alba vydávala se
skupinou Scene, ale nová deska už bude jenom její. Deska nese
název Stars Dance a v České republice vyjde 22. července, přesně
v den Seleniných dvacátých prvních narozenin.
Album obsahuje jedenáct písní, z nichž některé napsala
samotná Selena. Kromě ní se na desce podíleli Stargate,
Desmond Child, Ester Dean nebo Toby Gad…
Aktuálně vydání desky „Stars Dance“ zpěvačka
propaguje výtečným singlem „Come & Get It“, který se dokázal
vyšplhat až na šesté místo americké singlové hitparády Billboard
Hot 100, což je zatím její nejlepší umístění v dosavadní kariéře.
Své pevné místo si pomalu nachází i v evropském rádiovém
éteru, v tom českém je aktuálně na šedesátém třetím místě
nejhranějších písní.
S novou deskou se Selena vydá i na turné. Prozatím jsou
ohlášeny zastávky severoamerické části turné, které zpěvačka
odstartuje 14. srpna ve Vancouveru.
Karolína Hynková
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