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POZVÁNKA 



 

 

Milí čtenáři, 

dva roky utekly jako voda a my se chystáme předat časopisovou štafetu zase dál. Všichni jsme 

už jednou nohou nakročeni na středních školách, a tak nám nezbývá, než se s Vámi rozloučit 

posledním číslem Křimdy. Můžete si přečíst o úspěších našich žáků ve sportu  i v předmětových 

soutěžích, podíváte se, jak se měli šesťáci v Německu nebo jak se z našich prvňáčků stali 

opravdoví čtenáři. Ze školního roku 2018/2019 zbývají poslední dny, čas deváťáků strávený 

na Křimické se počítá už na jen hodiny. A tak nám nezbývá nic jiného, než Vám popřát krásné 

léto, odpočiňte si a načerpejte síly. Našim následovníkům přejeme hodně štěstí při tvorbě 

dalších ročníků Křimdy. 

                                                                                            Vaše redakce 
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INTERVIEW 
 

Jak dlouho učíte na této škole? 

Tak to si pamatuji naprosto přesně. Když 

jsem začala učit na této škole, pořídili jsme 

si našeho psa, kterému bylo v květnu 

jedenáct let. Působím tu tedy už jedenáct 

let, nicméně mezitím jsem si na pár let 

ještě odskočila na mateřskou dovolenou. 

Líbí se Vám na naší škole? 

Ano, jsem tu spokojená. 

Co Vás baví na práci učitelky? 

Ráda pracuji s dětmi, přijde mi smysluplné 

předávat jim své znalosti a podílet se na 

utváření jejich osobnosti a životních 

postojů. 

V jakém předmětu jste nejvíce vynikala 

a který patřil mezi neoblíbené? 

Vždy mě bavily a zajímaly humanitně 

zaměřené předměty, v rámci českého 

jazyka převážně lingvistika a rovněž cizí 

jazyky. Pamatuji se, že na gymnáziu jsme 

kromě anglického a německého jazyka 

měli také latinu. Mými nejméně 

oblíbenými předměty byly jednoznačně 

fyzika a matematika. 

Máte nějaké místo, kam se ráda vracíte?  

Poblíž Uherského Brodu, mimochodem 

působiště a dle některých pramenů i rodiště 

učitele národů Jana Amose Komenského,   

a lázeňského města Luhačovic se nachází 

malebná dědina Pradlisko, kam se každé 

léto s potěšením vracím odpočinout si od 

ruchu velkoměsta a načerpat novou energii 

na další školní rok.  

Jaké předměty učíte a proč právě tyto? 

Jak jsem již uvedla výše, jsem spíše 

humanitně zaměřená, nejspíš proto učím 

právě anglický a český jazyk. 

Měla jste někdy chuť nechat profese 

učitelky? 

Neměla, učit mě zatím stále baví. 

Na jaký okamžik ze své kariéry ráda 

vzpomínáte? 

Ráda vzpomínám na úplné začátky, když 

jsem absolvovala fakultu a začala učit, toto 

období mělo své kouzlo. 

 

 

 

Při jaké činnosti si nejvíce odpočinete? 

Vzhledem k tomu, že máme dvě malé 

ratolesti, času na odpočinek moc není. 

Relaxuji, když společně vyrazíme na 

dlouhou procházku i se psem, to je takové 

osvěžující a člověk si báječně pročistí 

hlavu. 

Chtěla jste vždy učit? Jaké bylo v dětství 

vaše vysněné povolání? 

Ve volbě povolání jsem měla vždy jasno. 

Překvapivě jsem chtěla být učitelkou už 

jako malá holka, běžně jsem si hrávala na 

školu, z čehož samozřejmě ostatní děti 

moc nadšené nebyly. 

Co se vám líbí a nelíbí na dnešních 

dětech? 

Připadá mi, že většina dnešních dětí má 

svůj názor, nebojí se ho vyjádřit a prosadit, 

to oceňuji. Nelíbí se mi, že někteří žáci 

nemají úctu k autoritám. 

S jakou osobou z historie nebo ze 

současnosti byste se ráda setkala a proč? 

Ráda bych se setkala třeba právě s Janem 

Amosem Komenským, abych si s ním 

pohovořila o tom, jak se nám daří 

realizovat jeho myšlenku „škola hrou“.                

 

 

 

                                 Lucie Pondělíčková,  

                                 Adéla Svobodová 
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Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Petra Nedvědová 



 

NOVINKY OD NÁS 

„Hurá do školy“ 
Po dva týdny – vždy v pondělí – k nám do školy přicházely děti z mateřských škol, které od 1. září 2019 

usednou do lavic už jako školáci. Celou hodinu se jim věnovaly paní učitelky a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je 

být žákem naší školy. Kreslily, zpívaly, cvičily a hrály si na školu. Věříme, že se jim u nás líbilo a těšíme se na 

nové žáky. 

                                                                                        Mgr. Lenka Zadražilová 

 

Pietní akt  
U příležitosti 74. výročí ukončení druhé světové války jsme 25. dubna 2019 společně se zástupci MČ 

Praha 15 a Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu na Praze 15 uctili památku obětí z doby 

nacistické okupace. Promluvil starosta obce p. Milan Wenzel, místopředseda ČSBS pan Emil Kulfánek a rychtář 

Obce baráčníků pan Miloslav Rýdl. Naši školu velmi důstojně reprezentovali žáci 9. ročníku a pěvecký kroužek 

Skřivánci pod vedením paní učitelky Jaroslavy Hýkové. 

                                                                                                              PaedDr. Světlana Vojtová 

 

Děti dětem 
Dne 22. května jsme si poslechli koncert žáků naší školy, kteří navštěvují hudební kurzy pana Beránka. Děti 

nám zahrály skladby lidové, při kterých jsme si společně zazpívali. Seznámily nás i s dalšími hudebními žánry - 

klasikou a jazzem. Na závěr nám pan Beránek zahrál na klarinet a my jsme poznávali hudební styly.  

                                                                                                     Žáci 3. A, C a 6. A 
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NOVINKY OD NÁS 

Výměnný pobyt ZŠ Křimická – Gymnasium Burgkunstadt 2019 
V neděli 5. 5. 2019 jsme v pořádku dorazili do Burgkunstadtu, kde nás velmi pěkně přivítali naši 

hostitelé a děti strávily první odpoledne a večer se svými německými kamarády.  

V pondělí 6. 5. 2019 jsme si po společné snídani ve zdejší kantýně všichni vyzkoušeli vyučování 

angličtiny, matematiky a tělocviku zábavnou formou. Odpoledne si všechny děti užily ve svých 

hostitelských rodinách bohatý program. Další den nás čekal celodenní výlet za historií, čokoládou             

a pravou bavorskou farmou. 

V úterý 7. 5. 2019 se celodenní výlet opravdu povedl. Po prohlídce krásného hradu Lauenstein 

jsme se vydali do stejnojmenné čokoládovny, proslulé ruční výrobou pralinek. Společný oběd v blízké 

restauraci nám všem chutnal a ještě jsme zde stihli navštívit volnočasový oddechový koutek, zaměřený na 

život v přírodě a zdravý životní styl. Poté jsme přijali pozvání naší kolegyně z německého gymnázia 

Moniky Wohner na jejich typickou bavorskou farmu. Nejenže jsme měli možnost pohladit si zdejší jen 

několik dní stará telátka a seznámili se s každodenní péčí chovatelů o dobytek, ale dokonce jsme si 

vyrobili vlastní máslo ze smetany. Bylo výborné, stejně jako zdejší jahodové biomléko. 
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NOVINKY OD NÁS 

Ve středu 8. 5. 2019 jsme navštívili jednu z nejznámějších firem na výrobu plyšových hraček, 

dárkových předmětů a doplňků. Dozvěděli jsme se, jak taková plyšová hračka vzniká, a to od návrhu 

nakresleného obyčejnou tužkou až po její výrobu a distribuci k zákazníkům. Mohli jsme si prohlédnout 

sklady, ve kterých se připravují jednotlivé zakázky, obdivovali jsme stroje, které slouží k manipulaci 

kartonů s hračkami. Zaměstnanci firmy nás velmi mile přijali a při odchodu nám všem předali malý 

upomínkový dáreček. 

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 jsme se vydali do nádherného historického města Bamberg. Je to druhé 

největší město oblasti Horní Franky ve spolkové zemi Bavorsko. Kromě staré části města s radnicí, 

kamennými mosty a bamberskou katedrálou jsme si prohlédli nákupní zónu, ochutnali místní speciality    

a prohlédli si zdejší trhy. Počasí nám nakonec přálo a všichni jsme si tento výlet užili.  

V pátek 10. 5. 2019 jsme dopoledne navštívili židovský hřbitov, prohlédli si historické centrum 

městečka Burgkunstadt a společně se naobědvali ve školní jídelně. Poté nastalo před autobusem loučení. 

Slziček nebylo málo a všichni jsme sdíleli stejně příjemný pocit, že se v tomto roce výměnná akce opět 

povedla. Večer jsme všichni v pořádku dorazili do Prahy.  

                                                                              Mgr. Jana Ludwig 
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NOVINKY OD NÁS 

Český den proti rakovině 2019 je za námi 
Letos se uskutečnil 23. ročník této nejstarší sbírkové akce 

v České republice, při které jste zakoupením žlutého kvítku 

měsíčku lékařského podpořili boj proti rakovině. Hlavním 

tématem letošní sbírky byla léčba nádorových onemocnění plic.  

 Barva stužek kytiček pro letošní rok byla meruňková. Cílem sbírky je získat prostředky na 

boj proti rakovině, zlepšení kvality života onkologických pacientů a na výzkum. Upřímně chci 

poděkovat všem dětem, rodičům, kolegyním a správním zaměstnancům, kteří letošní sbírku 

podpořili.      

                                                                               Mgr. Lenka Zadražilová 
            

Charita na naší škole 
V době vydání našeho časopisu Křimda probíhá odvoz 

charity pro AD Rybka Husinec. Máme připraveno 17 velkých 

beden plných věcí pro děti a jejich rodiče z AD. Poděkování 

patří všem z naší školy, kteří se o to přičinili. Zvláštní 

poděkování znovu rodině Šlechtických (Michael Šlechtický, 

9. A, Andrea Šlechtická, 8. B), která azylový dům opravdu 

zásobuje. Velké poděkování pro paní Lucii Bednářovou, 

maminku Adama a Matěje Bednářových, která za laskavé 

podpory a svolení majitele firmy Adore, s. r. o. pana Gabriela 

Izsáka (prodej reklamních předmětů) již podruhé 

zprostředkovala odvoz věcí do Husince. Velice děkujeme. 

                     Mgr. Květa Nekolová  

 

Den seniorů 
Den seniorů jako vyjádření úcty ke stáří a poděkování za celoživotní zásluhy pořádá 

pravidelně Městská část Praha 15 ve spolupráci s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci 

Praha 15. 

Na zahradě Domu pečovatelské služby Janovská bylo 14. května velmi veselo. Kromě 

muzikálové zpěvačky Magdy Malé vystoupil například také David Mattioli s nejznámějšími 

italskými hity. Radost babičkám a dědečkům přinesly také děti z pěveckého kroužku Skřivánci. 

Krásně zazpívaly a skvěle reprezentovaly naši školu. Skřivánkům a paní učitelce Mgr. Hýkové 

mockrát děkujeme. 

                                                                                       PaedDr. Světlana Vojtová  
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NOVINKY OD NÁS 

Turnaj v dámě 
10. května se trojice našich nejlepších hráčů dámy ve složení Tonda Votava, Aleks Šešlija a Honza 

Maleček vydala na finálový turnaj, kde změřili své síly s postupujícími z dalších pražských škol. Zatímco 

nejmladší (Honza Maleček) sbíral zkušenosti a učil se, jaké je to hrát proti nejlepším, jeho zkušenější 

kolegové měli v plánu zaútočit na medaile. Velkým překvapením na turnaji byl výkon Tondy Votavy, 

který se svou taktikou „kamikaze“ zaskočil zkušené soupeře a nakonec ho od medaile dělila jediná výhra. 

Nejzkušenější z této trojice Aleks si šel trpělivě za svým cílem skončit letos na bedně a dokráčel až pod 

samotný vrchol, kde byl zastaven úřadujícím mistrem republiky. Druhé místo v takto silné konkurenci je 

velký úspěch, Aleksovi gratulujeme a všem třem hráčům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.  

Pár slov od Alekse Š.: „Turnaj byl fajn, zahrál jsem si proti dobrým hráčům a získal medaili, kterou 

jsem chtěl už minulý rok, ale tenkrát to ještě bohužel nevyšlo.“  

                                                                                                                David Fišer 

 

Požární ochrana očima dětí 
Každoročně se naše škola účastní této oblíbené výtvarné soutěže. A každoročně jsme velmi úspěšní. 

Nejinak tomu bylo i v tomto školním roce. V kategorii ZŠ 2 se v obvodním kole na 3. místě umístila 

Tereza Sztruhárová. V kategorii ZŠ 3 1. místo obsadila Eva Moravcová, 2. místo v téže kategorii získala 

Natálie Vítková, obě z 6. A. V kategorii ZŠ 4 jsme dokonce získali první tři místa. Zvítězil Sebastián 

Köhler z 8. B, 2. místo obsadila Anna Vápeníková z 9. B a třetí skončil Adam Baran z 9. A. 

29. května si děti převzaly v místní hasičské zbrojnici v Holoubkovské ulici překrásné ceny. Natálie 

Vítková z 6. A a Adam Baran z 9. A postoupili do krajského kola a byli pozváni k ocenění na 

Staroměstskou radnici. GRATULUJEME!  

                                                                      Mgr. Květa Nekolová 

 

Den dětí s Aladinem 
Den dětí jsme oslavili 

návštěvou kina Premiere Cinemas     

v Hostivaři, kam jsme zavítali na 

premiéru filmové pohádky Aladin. 

Ta nás zavedla do exotického 

prostředí Orientu, kde se odehrává 

dobrodružný příběh Aladina, 

princezny a kouzelné lampy. 

Pohádka se nám velmi líbila. 

           Žáci 2. B, C  a 3. A, C 
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NOVINKY OD NÁS 

COME AND SHOW 
Ve dnech 16. a 17. dubna jsme se opět zúčastnili celokrajské soutěže Come and Show, kterou 

pořádá Základní škola Dolní Chabry. Letošní ročník byl pro nás zkomplikován stejným termínem 

přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia, jichž se zúčastnila většina našich herců. Přesto jsme se 

nechtěli vzdát a scénky jsme znovu nacvičili s mladšími herci, kteří obětavě trénovali ráno před 

vyučováním a o přestávkách. Jejich píle byla odměněna nejlepšími umístěními. 

V kategorii Begginer se scénkou The Robot Planet nás reprezentovali: David Homoláč, Elenka 

Hovorková, Farida Musieva, Eliška Johanovská, Marek Skala, Viktorie Streblova, Nina Procházková       

a Monika Janíková.  

V kategorii Intermediate se scénkou The Pet Shop se představili: Sára Zavřelová, Anička Šetinová, 

Anička Frýdková, Silvie Homoláčová, Elen Gřešáková, Jirka Kotík, Eliška Fenďová, Rozálka Hajnerová 

a Kája Karschová. Uvedení herci s posilou Ondry Ecka získali také nejvyšší ocenění za písničku Puff the 

Magic Dragon. 

Letošní sezóna dramatického kroužku se blíží ke konci a vyvrcholila 11. a 13. června 

vystoupeními pro rodiče a 14. června vystoupením pro žáky školy. 

                                                                  Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší 

       

Pasování na čtenáře 
Dopoledne 14. června se neslo ve slavnostním duchu. Školní rok 2018/2019 utekl jako voda a naše 

prvňáčky čekalo Pasování na čtenáře. Děti předvedly, jak se naučily číst, pronesly před rytíři a královskou 

družinou slavnostní slib a získaly tak titul čtenáře. Obdržely památeční šerpu a knížku Kouzelná třída. 

Akce se zúčastnili nejen rodiče, ale i paní ředitelka a zástupci ÚMČ Praha 15 - odboru školství. Věříme, že 

si akci užili všichni přítomní stejně jako naši nejmenší žáčci. 

                                                                                                    Ilona Kotíková 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Techmánie 
23. května nastal všemi očekávaný den, na který se třídy 5. C, 6. B, 8. A  a  8. B velmi těšily. Vydali jsme se 

totiž na výlet do plzeňské Techmánie, jež se nachází v budově starých Škodových závodů. V tomto úžasném Science 

centru, jak je Techmánie rovněž nazývána, jsme měli možnost se hravou a zábavnou formou seznámit s přírodními 

vědami, technologiemi a světem kolem nás. Aniž bychom si to uvědomovali, naučili jsme spoustu zajímavých věcí, 

které by nám za obvyklých okolností přišly nudné. Vyzkoušeli jsme si například, jak funguje plynová zářivka, jak lze 

rozložit světlo na jednotlivé barvy nebo simulátor vrtací soupravy. Někteří spolužáci byli fascinováni roztočením 

vlastního vodního víru či pocity, které v nich vyvolal výskyt na palubě potápějícího se Titaniku. Otestovali jsme si, 

jakou máme sílu a jak jsme rychlí, výsledky nás velmi překvapily. Zájemci navštívili 3D planetárium. Naše skupinka 

zhlédla film Kosmík, který pojednává o životě kosmonautů ve vesmíru. Bohužel jsme nestihli vyzkoušet úplně 

všechno, jelikož jsme se po obědě vraceli zpět do Prahy, třeba se nám to poštěstí při nějaké jiné příležitosti 

v budoucnu.    

                                                                                                   Mgr. Petra Nedvědová 

 

 

Druhý stupeň na červnovém Veletrhu vědy v Letňanech 
Vědecká pracoviště a vysoké školy se v současnosti snaží přiblížit vědecké poznání srozumitelnou formou 

široké veřejnosti. Veletrh vědy je jednou z těchto popularizačních akcí a bylo by velkou chybou, kdyby naši žáci     

2. stupně na ní chyběli. Na ploše 8 000 m2 se představilo více než 100 expozic. Některé se podobaly vědeckým 

laboratořím nebo muzeím, jiné ukazovaly prototypy výrobků, které nám v blízké budoucnosti usnadní život, 

s jinými jsme se díky moderním technologiím dostali virtuálně do minulosti. Interaktivní expozice navíc doplnil 

bohatý doprovodný program. Nám se podařilo získat místa na skvělé představení ÚDIF (Úžasného divadla fyziky) 

s názvem Příběh žárovky. Příběh zrodu elektrického světla, jeho rozšíření a nakonec nahrazení jinými 

technologiemi nás zaujal nejen názornými pomůckami a pokusy, ale i zábavným a srozumitelným komentářem. 

Rozmanité zaměření expozic zajistilo, že si každý návštěvník přišel na své. 

                                                                              Mgr. Kamila Merxbauerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Žákovský parlament 
 

CO SE NÁM V TOMTO ROCE PODAŘILO: 

 Zapojení 5. tříd činnosti do parlamentu 

 PODPORA 100. VÝROČÍ republiky (trikolóra pro všechny, plakát kostýmů a další) 

 Organizace výběru filmů v kině před Vánocemi a na konci školního roku 

 Zařízení a vybavení knihovničky 

 Čtení do fronty na oběd a pořízení otočného stojanu 

 Pečení a prodej perníků na Velikonoční tržnici 

 Návrh chillout zóny pro pohodové trávení přestávek 

 Účast našich členů na dvou výjezdech Dětského parlamentu Prahy 10 

 Fotbálek v přízemí a vytvoření pravidel 

 Návrhy a organizace školních mikin (foto slibujeme do podzimního vydání) 

 

Je toho hodně a určitě jsme na něco zapomněli. Děkujeme za spolupráci a zachovejte nám přízeň. 

                                                                                 Mgr. Adéla Koryntová a parlamenťáci 

 

Anketu vyhrála Kytice 
Klub Mladých diváků vyhlásil anketu o nejoblíbenější 

představení sezóny 2018/2019. Ze čtyř představení, které jsme 

letos zhlédli, hlasovali naši členové KMD pro inscenaci KYTICE, 

předvedenou na scéně Národního divadla, v podání režijního dua 

SKUTR. Toto představení je skutečně nádherné. Osloví jak 

diváky, kteří dávají přednost tradičnímu herectví, tak ctitele 

moderny. Naši mladí diváci dokážou rozeznat a ocenit kvalitní 

představení. 

                                           Mgr. Petra Henderson 

 

 11 



c 

NOVINKY OD NÁS 

Úspěch naší školy v předmětových soutěžích a olympiádách  
V tomto školním roce byli naši žáci velmi úspěšní ve vědomostních soutěžích. Dům dětí       

a mládeže Praha 10, který je hlavním organizátorem těchto soutěží, pozval vítěze předmětových 

soutěží a olympiád na slavnostní předání cen a diplomů, které bylo spojené s občerstvením             

a turnajem v bowlingu. Akce se konala v Bowling a relax centru na Ovčíně v Praze 10.  

Naši školu reprezentovali:  

BEZIAZĪCINĪI KAROLÍNA  

NYGRÝNOVÁ SOFIE  

VÁPENÍKOVÁ ANNA  

HERTLOVÁ MICHAELA  

KOŠATOVÁ VERONIKA  

AUBRECHT DANIEL  

Jsme hrdí na naše žáky a blahopřejeme jim. Dík patří i našim učitelům, kteří je vzdělávají. 

                                                                                  Mgr. Ivana Heboussová 

 

Matematické soutěže na ZŠ Křimická - Pythagoriáda  
Je za námi poslední z matematických soutěží tohoto školního roku. Obvodní kolo 

Pythagoriády proběhlo tentokrát v pondělí 27. května 2019. Překonalo účastí matematickou 

olympiádu, ve čtyřech kategoriích totiž soutěžilo celkem 253 dětí. Nejpočetnější účast byla               

v kategorii 5. tříd (99 dětí).  

Z naší školy se na obvodní kolo Pythagoriády vydala výprava čítající devět žáků            

z 5. ročníku a jednoho žáka z 6. ročníku. 

Obrovského úspěchu pak dosáhli: Veronika Košatová z 5. A, která se umístila první, Daniel 

Aubrecht z 5. C obsadil druhé místo a Tereza Mazancová z 5. C skončila  pátá.  

Všem, kdo se do soutěží zapojili, gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů                  

i v budoucnu. 

                                                                                          Mgr. Jaroslava Sýkorová 
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NOVINKY OD NÁS 

Slavnostní předávání cen literární soutěže  
Ve středu 12. června 2019 se konalo slavnostní vyhlášení literární soutěže Cena Ilony Březinové, 

kterou v rámci projektu Psaní pomáhá vyhlásil nadační fond Gabrielis ve spolupráci s literární agenturou 

MÁM TALENT. Letošní téma znělo Dávné příběhy naší rodiny. 

Vyhlášení proběhlo v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Do první desítky v kategorii 10 až 14 let 

postoupili tři žáci naší školy: Michal Švejda ze 7. B, Tereza Michálková a Juraj Chovan z 8. B. V úvodu 

měli proslov hlavní organizátoři této soutěže Martina Kocanda, generální ředitel Národní knihovny ČR,     

a spisovatelka Ivona Březinová, patronka soutěže. Pak byli oceňováni všichni úspěšní autoři. Ti byli paní 

Březinovou pasováni na spisovatele a dostali zajímavé ceny: odborný posudek svého soutěžního textu, 

knížky o tvůrčím psaní, autorský sborník výherních prací a další zajímavé věci. Nakonec se všichni 

vyfotili s organizátory soutěže.  

Na závěr slavnostního dne se konala beseda s Ivonou Březinovou, kde se její účastníci dozvěděli 

spoustu užitečných rad a mohli se ptát na různé otázky k tvůrčímu psaní. 

                                                                         Mgr. Petra Henderson a Sebastian Köhler 

 

 

Poslední divadelní setkání 
 Divadelní sezóna 2018/2019 se pro členy Klubu 

mladých diváků uzavřela 15. května v Divadle v Dlouhé. 

Navštívili jsme inscenaci Babička, adaptaci slavné knihy 

Boženy Němcové. Tuto českou klasiku nastudovalo Městské 

divadlo v Kladně. V roli babičky se představila Zuzana Mixová, 

Barunku hraje Barbora Hron Vovsíková. Roli Viktorky 

ztvárnila Jana Zenáhlíková. Zajímavostí je, že se na jevišti 

potkává se svou dcerou Adélkou, která hraje stejnojmennou 

dětskou roli.  

 Letos se pro naše mladé diváky spustila opona 

naposledy, ale chtěli bychom žáky budoucích 8. a 9. tříd pozvat 

do Klubu mladých diváků i v příštím školním roce. Navštívíme 

opět čtyři představení, roční poplatek činí 450 Kč.  

 A trochu historie… Klub mladých diváků vznikl v roce 

1964, letos tedy slaví už 55 let existence. To znamená, že 

představení v rámci KMD mohli navštěvovat vaši rodiče, ale      

i prarodiče. U jeho vzniku stál například i Jan Werich. 

                                          Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

V krajském kole OVOV jsme se neztratili 
I za účasti našich žáků se v pražském Edenu na atletickém stadiónu Slavie Praha konalo krajské 

kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. A při účasti osmnácti škol se naši sportovci vůbec 

neztratili. Nejlépe se umístila nejmladší závodnice Sára Zavřelová, která ve své kategorii obsadila krásné 

třetí místo. Jen o jednu pozici hůře, tedy na čtvrtém místě, skončila Monika Florová z 9. A. O dvě příčky 

níže se umístil náš nejlepší jednotlivec Antonín Votava z 8. A. U jednotlivců ale úspěchy nekončí. 

Výborných výsledků celkově dosáhlo i družstvo ve složení Andrea Slavíková, Adéla Štěpánská, Zuzana 

Rusňáková, Aneta Blažková, Matyáš Braný, Václav Hřídel, Antonín Votava, Marek Drahoš. Po sečtení 

všech výsledků získali sedmou příčku z celkového počtu osmnácti týmů. Všem závodníkům patří obrovská 

pochvala za předvedené výkony a nasazení. 

                                                                                                   Mgr. Jan Salač 

 

Na  kolech to „cinkalo“ 
25. dubna se naše škola zúčastnila dalšího seriálu soutěží o Pohár starosty Prahy 15. Tentokrát 

jsme nasedli na horská kola a i v této sportovní disciplíně se nám velice dařilo. O velice cenné body do 

soutěže bojovali žáci čtvrtých až devátých tříd. 

Jedenáct statečných z dvanácti možných účastníků se vydalo od školy na Hostivařskou přehradu, kde už 

na ně čekala sice kratší, ale o to technicky náročnější trať. A samozřejmě soupeři. Každý měl před sebou 

jedno kolo závodu, který se jel štafetovým způsobem, a jelikož jsme byli pouze v jedenácti, tak na našeho 

nejmladšího, Ondru Coufala, čekala kola dvě. 

Ale od začátku. Na start a do prvního kola jsme z taktických důvodů postavili našeho specialistu 

Davida Janíka a očekávali jsme, že nám vytvoří náskok. Tak se také stalo. Ze startu vystřelil jako raketa    

a již po několika metrech se mu ostatní závodníci dívali na záda. A jelikož naši další dva zdatní „bajkeři“ 

Láďa Dvořák a Matěj Macht předvedli podobný koncert, byl náš náskok po třech kolech velice slibný. Do 

dalších kol postupně přebírala štafetu děvčata (Zuzka Rusňáková, Aneta Blažková) následována mladšími 

závodníky a závodnicemi (Natálií Laštůfkovou, Eliškou Veselou, Tomášem Federerem, Karolínou 

Ludwig, Denisou Žoldákovou). I tito neustále udržovali náskok na druhé v pořadí, a proto Ondřej Coufal, 

který nastoupil do svého druhého kola, měl již vcelku snadnou úlohu a s velikým náskokem dorazil zdráv 

do cílové rovinky. Zde zavládla obrovská radost z vítězství, které znamená další odskočení v celkovém 

pořadí škol již na šest bodů. 

Obrovské poděkování si zaslouží všichni zúčastnění. Jejich nasazení při jízdě, podpora a fandění 

kolegům na trati byly příkladné, a proto vítězství zasloužené a ceněné. A když mluvíme o zaslouženém 

vítězství, tak musíme zmínit i zaslouženou odměnu v podobě zmrzliny na zpáteční cestě. 

                                                                               Mgr. Jan Salač 
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NOVINKY OD NÁS 

Miniházená 
Ve středu 22. května 2019 se konal velký jarní turnaj v miniházené Open 

Cup, který je již tradičně označován jako sportovní vyvrcholení všech předchozích 

miniházenkářských turnajů a je pořádán pod hlavičkou Pražského svazu házené. Jak 

v minulých letech, tak i letos se konal ve venkovním sportovním areálu TJ Astra      

v Praze na Zahradním Městě. Je to vždy velká sportovní akce, které se účastní 

mnoho základních škol z celé Prahy a okolí. Proto mají všichni mladí sportovci 

možnost poměřit si síly i proti družstvům z jiných školních lig. Naši miniházenkáři 

bojovali od počátku až do konce. 

Miniházenkářům ze starší kategorie (4. - 5. třídy) se podařilo během 

náročných utkání vybojovat SKVĚLÉ 2. MÍSTO. I když nám počasí nehrálo do 

noty a celý den pršelo, všichni si tuto sportovní akci užili a získali nové herní 

zkušenosti. Těšíme se na další sportovní úspěchy v novém školním roce!!! 

                                            Mgr. Jana Ludwig a Mgr. Jan Salač  

Tato čísla nám přenesla stříbro 
Boj o Pohár starosty Prahy 15 vrcholí. Jedním ze dvou posledních sportovních utkání byl turnaj ve volejbalu. 

23. května se na ZŠ Hornoměcholupskou sjelo všech pět týmů. Čekaly nás tedy čtyři zápasy. Úvodní byl velmi snadný, 

pomohl nám rozhýbat se. Tým ZŠ Křimická pečlivě vybraný ze zkušených volejbalistů byl od samého začátku 

favoritem a nejlépe technicky hrajícím týmem. Jen jedno zaváhání se ZŠ Hostivař nás stálo prvenství. Sice po dvou 

setech byl stav nerozhodný 1:1, ale ve třetím setu se nám nepodařilo vítězství dotáhnout do konce. Nevadí! Dalšími 

zápasy jsme prošli hladce. 2. místo v turnaji a 4 body nás udržely v celkovém vedení poháru a odstup od druhého         

v pořadí o bodů 7! Moc děkujeme všem, kteří za naši školu bojovali: Neli Ficové, Káje Hypšové, Marušce Chytrové, 

Terce Tiptové, Tondovi Votavovi, Vojtovi Votavovi, Richardu Krystovi a Matěji Bednářovi. Poznáte na fotografii 

s čísly, kdo je kdo? 

                                                                                    Mgr. Zuzana Piherová 

Olympijský víceboj 2019 
Letos již druhým rokem proběhl na naší škole Sazka 

Olympijský víceboj, který organizuje Český olympijský výbor se 

společností Sazkou. Tentokrát se zúčastnilo všech 15 tříd prvního 

stupně. Klání jsme měli rozdělené do dvou částí. První čtyři disciplíny 

děti plnily v rámci tělesné výchovy. Šlo například o postoj čápa nebo 

T-běh. 

Samotná akce se konala 3. května na našem hřišti. Zde jsme 

pod vedením zkušených trenérů změřili své síly zejména v běžeckých 

disciplínách. I přesto, že nám počasí ten den nepřálo, sportovní duch, 

bojovnost a nadšení dětem rozhodně nechyběly. Výsledky našich 

sportovců se nyní zpracovávají, vyhodnocují a budou předány na konci 

školního roku společně s vysvědčením. Všem sportovcům gratulujeme 

za předvedené výkony, paním učitelkám děkujeme za podporu              

a věříme, že si sportovní klání v budoucnu znovu zopakujeme. 

                                                               Irena Soukupová 
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NOVINKY OD NÁS 

Atletické naděje 
O atletice se říká, že je královnou sportu. Asi proto je do soutěží o Pohár starosty Prahy 15 zařazena jako 

poslední. Běh na 60 m, skok do dálky a běh na 400 m jsou disciplíny atletického trojboje, ve kterých si žáci                     

1. a 2. stupně změřili své síly 11. června na ZŠ Hornoměcholupská. Hodnotilo se nejen vítězství v trojboji, ale každý 

závodník přispěl svým bodovým hodnocením z jednotlivých disciplín do závěrečného součtu bodů a pořadí v boji    

o putovní pohár. 

Za první stupeň nás reprezentovali: Michal Chovan (3. A), Bára Kučerová (3. B), Bára Kolouchová (3. A), 

Elen Šešlija (3. C), Vojta Coufal (3. B), Tomáš Pešír (3. B), Kája Kleindienstová (5. C), Kája Ludwig (5. C), Míša 

Horáková (5. A), Ondra Coufal (5. B), Kuba Jumar (5. B) a Tomáš Svoboda (5. C). 

Za druhý stupeň nás reprezentovali: Nela Ficová (7. A), Andrea Slavíková (7. A), Kateřina Machková            

(7. B), Jakub Renner (6. B), Matěj Jumar (7. B), Jaroslav Veselý (7. B), Zuzana Rusňáková (8. A), Aneta Blažková 

(8. A), Antonín Votava (8. A), Matyáš Braný (8. B), Marek Drahoš (8. B) a Monika Florová (9. A). A jak se atletické 

naděje v trojboji umístily? 

Elen Šešlija – 3. místo 

Kája Ludwig – 2. místo 

Nela Ficová – 2. místo 

Zuzka Rusňáková – 3. místo 

Monika Florová – 1. místo 
Děkujeme všem za předvedené výkony v tak náročném horkém počasí a vzornou reprezentaci školy. 

                                                                                                          Mgr. Zuzana Piherová 

 

 

Putovní pohár starosty Prahy 15 na jeden rok zakotvil na naší škole 
Sportovní soutěže o získání Poháru starosty Prahy 15, jinými slovy sportovní liga, probíhá již několik let na 

pěti školách Městské části Prahy 15. Naše škola je pravidelným účastníkem, který se vždy pohybuje na stupních vítězů. 

Letošní ročník byl pro nás obzvlášť úspěšný. Od září do června probíhaly soutěže v malé kopané, florbalu, basketbalu, 

přehazované, florbalu mix, vybíjené, cyklistice, volejbalu a atletickém trojboji. Všechny týmy pokaždé bojovaly 

s velkým nasazením a s chutí získat co nejlepší umístění. A jaký byl průběh letošního soupeření? 

Malá kopaná chlapci: 1. stupeň – 2 body, 2. stupeň - 5 bodů 

Florbal 2. stupeň: dívky 4 body, chlapci 5 bodů 

Basketbal 2. stupeň: dívky 2 body, chlapci 3 body 

Přehazovaná dívky 2. stupeň: 4 body 

Florbal mix 1. stupeň: 3 body 

Vybíjená dívky 1. stupeň: 5 bodů 

Cyklistické závody 1. + 2. stupeň – štafeta: 5 bodů 

Volejbal mix 2. stupeň (3 dívky + 3 chlapci): 4 body 

Atletický trojboj 1. + 2. stupeň: 5 bodů 

Celkový součet 47 bodů, 1. MÍSTO ve sportovní lize pro školní rok 2018/19 a Putovní pohár starosty Prahy 15 patří 

ZŠ Křimické!!! Gratulujeme!!! 

Poděkování patří nejen všem žákům a žákyním, ale i učitelům tělesné a paní zástupkyni Ludwig, kteří po celý 

rok děti připravovali, pečlivě vybírali a doprovázeli na všech soutěžích. Děkujeme a do příštího ročníku se již všichni 

velmi těšíme. Obhajoba titulu nebude snadná, ale naši žáci již nyní promýšlejí sestavy týmů pro následující ročník. 

 Užívejme tohoto prvenství, rok není tak dlouhý. 

                                                                                                                Mgr. Zuzana Piherová 
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TALENT 
 
Luka Borský ze 7. B je všestranně nadaný – rád a krásně kreslí, věnuje se hudbě a sportu. Blíže ho 

můžete poznat v našem rozhovoru. 

 

V minulém čísle Křimdy jsme se mohli dočíst o tvém výtvarném úspěchu. Mohl bys nám ho 

připomenout? 

V hodině výtvarné výchovy jsme malovali obrázky pro Fond ohrožených dětí do soutěže „Obrázek, 

který udělá radost hned dvakrát“. Můj obrázek Čmeláci si vybrali na plakát k jarní vernisáži. Navíc 

s tímto motivem vyrobili placku, kterou si můžete koupit v e-shopu Fondu ohrožených dětí,                  

a podpoříte tak jejich projekt Klokánek. 

Byla to náhoda, nebo tě kreslení baví? 

Kreslení mě baví moc a často si doma maluju. 

Čemu se ještě ve volném čase věnuješ? 
Chodím na karate do Sportovního klubu bojových umění v Hostivaři, ale spíš proto, abych se trochu 

hýbal. Mým největším koníčkem je hudba. Hraju v ZUŠ v Hostivaři na violoncello.  
 

Jak dlouho hraješ a co všechno to obnáší? 

Už šest let. Kromě běžných hodin chodím ještě do orchestru (Mladší komorní orchestr), který je 

povinný. No a pak ještě máme kvarteto LAMA (Lukáš, Anička, Markéta a Anička).  

Účastníte se také nějakých soutěží? 

Letos v dubnu jsme se s kvartetem zúčastnili krajského kola soutěže základním uměleckých škol            

v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Byla to naše první soutěž a obsadili jsme druhé místo.  

To musíš asi hodně cvičit… 

Každý den hraju asi hodinu.  

Musí tě rodiče do cvičení nutit? 

Ne, mě to opravdu hrozně baví. Dokonce tak, že bych chtěl jít studovat na konzervatoř.   

Takže by ses chtěl hře na violoncello věnovat profesionálně? 

Ano, jednou bych chtěl hrát v orchestru. Mým snem je Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. 

Jak k tomu všemu zvládáš školu? 
Docela v pohodě. Zjistil jsem, že když při hodinách dávám pozor, hodně si toho pamatuju a doma se už 

pak skoro nemusím učit. 

Jaké předměty tě baví? 

Kromě výtvarné a hudební výchovy mě hodně baví matematika. Máme totiž paní učitelku Šimkovou, 

která je opravdu výborná. A mám rád i jazyky – angličtinu a němčinu. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme ti, ať se ti tvoje sny splní. 

                                                                   Anna Vápeníková, Adéla Čechová a Adéla Kohoutová 
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1. ROČNÍK 

1. C se vydala objevovat krásy 

Jestřebích hor 
13. května jsme se vydali na naši první školu v přírodě 

do Radvanic. 

Zpočátku nám přálo sluníčko, ale na zbytek dní se schovalo     

a na obloze ho vystřídaly mraky a déšť. Ale ani zima a sníh 

s deštěm nás neodradily od výstupu na rozhlednu Žaltman      

a na rozhlednu  na Markoušovickém kopci. Z té druhé jsme 

viděli až do zasněžených Krkonoš. Když se počasí trochu 

umoudřilo, svezli jsme se vláčkem do skalního města 

Adršpach. 

Ke každé škole v přírodě patří i mnoho her. My jsme 

soutěžili s panem Zababou a sestavovali jsme co nejdelší 

vláček. 

Náš týden jsme zakončili diskotékou s barevnou 

hudbou a písničkami, na které jsme si nejednou zatancovali, 

ale i zazpívali. V sobotu už nás netrpělivě čekali rodiče, na 

které jsme se už také těšili. 

                                        Mgr. Lenka Zadražilová 

 

 

Úkoly pro školáky s kamarády 

Strašidláky aneb skupinová práce v 1. A 
Kdopak z nás by se nechtěl dostat do kouzelné země, 

kde žijí různé nadpřirozené bytosti. Například Bílá paní, lesní 

víla Adla, vodník Řimbula atd. Tohle se stalo Jáchymovi, 

když se vypravil k babičce. Otevřel Strašiknihu a co se 

nestalo - babička zkameněla. Jáchym musí splnit různé úkoly, 

aby ji vysvobodil. Děti mu mohou pomáhat, aby se mu 

podařilo babičku zase oživit. A pracují ze všech svých sil. 

                                        Mgr. Lenka Švimerská 

 

Udělej si svou vlastní pizzu 
Návštěva restaurace společně  se spolužáky je pro děti vždy atraktivní. Ale mít ještě možnost vyrobit 

si svou vlastní pizzu podle své chuti, je ještě zajímavější. A přesně to se povedlo dětem z 1. A a 2. A. Jeli 

jsme vlakem do Kolovrat. Tam se nedaleko zastávky vlaku nachází restaurace La Bella Vita Caravella. Zde 

nás již čekal personál a začalo se pracovat. Každé dítě dostalo správnou „kuchařskou“ čepici, kterou si 

mohlo nazdobit podle svého. Potom děti si pěkně umyly ruce a po skupinkách si nazdobily pizzu, která se 

hned ocitla v peci a nedlouho poté na talíři. Všem dětem moc chutnalo!!! 

                                                                                             Mgr. Lenka Švimberská 

 

 

 

18 



 

1. ROČNÍK 

Dobrodružství kocourka Modroočka 
Děti z 1. A si ve třídě společně čtou z knihy Josefa Koláře o kocourkovi Modroočkovi. A tak není 

divu, že se vypravily do  Divadla Gong. Na základě tohoto příběhu vznikla poetická hudební pohádka o tom, 

jak jeden kočičí kluk poznával svět. Představte si, že jste maličký kocourek, vlastně teprve kotě, které se 

narodilo. Svět kolem vás je plný tajemství, kouzel a prapodivných tvorů a věcí. Zjistit, jak to tady chodí, není 

žádná legrace. Jak máte kupříkladu vědět, že ta bílá kulatá věc na obloze není miska mléka, nýbrž měsíc?       

A co když ty žížaly koušou? Ještě že jsou tu okolo velké kočky, od kterých se dá ledacos okoukat. A taky je 

tu krtek nebo křeček, se kterými si kocour užije spoustu legrace. 

Dětem se představení moc líbilo. Druhý den se ve škole pokusily namalovat jednotlivé postavy z tohoto 

báječného příběhu. Podívejte se, jak se jim to povedlo.  

                                                                                                   Mgr. Lenka Švimberská 

 

Projektový týden ZOO 1. B 
1. B se v posledním květnovém týdnu pustila do projektu ZOO. Začali jsme návštěvou zoologické zahrady, 

kde jsme se podívali na spoustu zvířátek. Nejvíce nás však zaujala gorila, lev a lachtan. Už v zoo jsme se rozdělili 

do čtyř pracovních skupin, ve kterých jsme pracovali celý týden. Naučili jsme se pracovat s mapou, doplňovali 

pracovní listy, sbírali informace z výkladu paní učitelky, internetu a moudrých knih. Nakonec jsme vše zpracovali 

na výstupní archy a udělali jsme si závěrečnou nástěnku.  

Byl to náš úplně první opravdový projekt a myslíme, že se nám povedl. Práce ve skupinách nás moc bavila 

a už se těšíme na další projekty. 

                                                                                                            Děti z 1. B 
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2. ROČNÍK 

Škola v přírodě 
Desná, penzion Pustiny – to bylo místo, kam vyjeli žáci tříd 2. B a 2. C v druhém květnovém týdnu 

na školu v přírodě. Prožili tam pár hezkých chvil uprostřed krásné přírody. Počasí bylo většinou pěkné, ale   

i v dešti se dalo vyjít na procházku, po které velmi chutnalo. Aby se nezapomnělo na školu, plnily děti 

úkoly, za které dostaly odměny a diplomy. Pochvalu od personálu, který se o nás hezky staral, sklidili 

všichni na závěrečném večeru s tancem. Poslední den jsme se rozjeli domů k rodičům. 

                                                                                            Mgr. Jaroslava Hýková 

 

O líné babičce 
Žáci 2. A se 3. června 2019 svátečně oblékli a jeli 

do Divadla v Dlouhé na představení O líné babičce. 

Babička nebyla vůbec líná, ale místo hlídání vnoučat, si 

chtěla v důchodu splnit svá přání, na která do té doby 

neměla čas. Napsaná přání si celý život ukládala do 

škapulíře, ze kterého si je pak postupně vytahovala: řídit 

nejrychlejší auto, letět vzducholodí, naučit se s počítačem, 

vystoupat na osmitisícovku, potápět se v oceánu, naučit se 

lyžovat a zbytek života strávit u moře. 

Představení bylo plné písniček, legrace a moc se 

nám všem líbilo. 

        Mgr. Jana Tůmová, Pavla Kostorková a žáci 2. A 

 

Včelí svět v Hulicích 
V úterý 21. května byla 2. B a 2. C na 

výletě v Hulicích. V této vesničce je totiž 

zajímavá expozice o životě včel. Děti se 

dozvěděly, jak důležití a úžasní živočichové to 

jsou a jak si jich v minulosti lidé vážili. Za 

Karla IV. byly například přísné tresty za 

ničení a krádeže včelstev a medařské právo 

osvobozovalo brtníky v celé říši od daní. Děti 

také ochutnaly med od místních včel, které si 

mohly prohlédnout v proskleném úle. Na 

závěr si každý vyrobil svíčku z včelího vosku. 

                          Mgr. Ilona Karafiátová 
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3. ROČNÍK 

Muzikoterapie 
Dne 14. května nás navštívila paní Mgr. Alena Vlková, která si pro 

nás připravila relaxační program - muzikoterapii. Bubnovali jsme, zpívali     

a vytleskávali rytmus. Užili jsme si hodně legrace a krásně jsme se pobavili. 

                                           Marta Pospíšilová a žáci 3. C 

Cesta za dobrodružstvím 
V pondělí 27. května 2019 se sešli žáci 3. B na Smíchovském nádraží, aby se vypravili na cestu za poznáním, 

zábavou a dobrodružstvím. Vlak a autobus náhradní dopravy nás dopravily do Roztok u Křivoklátu, odkud jsme 

pokračovali pěšky asi 4 km do chatové osady Višňová - Hájek. Tam už na nás čekala naše zavazadla a vedoucí Pepa. 

Po obědě jsme se vrhli na hraní her, ale vyrušil nás příchod podivného rytíře v plné zbroji, který nevěděl, jak se má 

dostat domů. Pomocí šifrovaných zpráv jsme se dozvěděli, že jeho domovem je nedaleký hrad Křivoklát, a slíbili, že 

ho tam druhý den dovedeme. Pak jsme pokračovali ve hraní, večer si upekli špekáčky a chleba na ohni a unaveni šli 

spát. Druhý den bohužel pršelo, tak jsme výlet museli zkrátit na minimum. Moc se nám líbila prohlídka hradu, rytíř 

byl spokojen, že jsme mu pomohli. Odpoledne jsme si trénovali rytířské dovednosti s mečem. Večer se z nás stali 

stavitelé středověkých hradů. Po celodenní akci jsme se posilnili toasty (někteří i pět kousků  ) a šli spát. Ve středu 

jsme si sbalili věci, zahráli několik dalších her, dali si oběd a pak už jsme se vydali na cestu zpět do Roztok na 

autobus, vlak a Smíchovské nádraží, kde už na nás čekali rodiče. Myslím, že výlet se velmi povedl, Pepa                      

a Adam/rytíř se o nás pěkně starali. 

                                                                                Mgr. Daniela Holičová  

 

Záhada hlavolamu 
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 jsme se těšili do Divadla Gong na představení 

Záhada hlavolamu. Kdo by neznal Rychlé šípy, Červenáčka, Rychlonožku a jejich 

napínavá dobrodružství. Na jevišti se pár dřevěných beden proměnilo v temná 

zákoutí, Stínadla, klubovnu a tajnou chodbu. Herci nás pobavili dobovým 

oblečením v podkolenkách a kraťasy se kšandami. Při svitu baterek jsme zažili       

i trochu strachu a napětí, hlavně při hledání ježka v kleci. Na závěr jsme si 

oddechli při dopadení zloděje a už teď se těšíme na druhý díl Stínadla se bouří. 

                                                              Žáci 3. A a 3. B 

 

Mléčná dráha 
Již podruhé v tomto školním roce jsme vyrazili do 

Toulcova dvora na vzdělávací program s názvem Mléčná dráha, 

abychom poznali, co vše se musí stát, než můžeme nadojit mléko. 

V Toulcově dvoře nás přivítala velmi milá lektorka Jana, která 

nás seznámila s různými plemeny krav, učila nadojit mléko 

a prakticky jsme si vyzkoušeli výrobu sýra a másla. Potom jsme 

šli připravit večeři krávě Jitce a Jahodě a dokonce jsme si je 

mohli pohladit. Dnešní učení bylo super. 

                           Marta Pospíšilová a žáci 3. C 
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4. ROČNÍK 

Vodní dům 
30. dubna navštívili žáci 4. B a 5. B Vodní dům. Co to vlastně je? Je to moderní návštěvnické centrum vodní 

nádrže Švihov (Želivka).  

Rozdělili jsme se do dvou skupin. První šla na komentovanou prohlídku hráze s průvodcem. Je to největší 

vodní nádrž ve střední Evropě a každý 7. obyvatel ČR odtud pije vodu. Ve štole hráze přezimují netopýři černí a vodu 

nádrže obývá chráněný bolen dravý. Druhá skupina se zatím s lektorkou prostřednictvím neobvyklých 

zážitků seznamovala s vodním mikrosvětem a životem pod vodní hladinou i životem v mokřadech. Zjistili jsme, že 

většinu těla tvoří voda, ve vodním baru jsme přišli na to, že každá voda má jinou chuť. Zasoutěžili jsme si, 

vyzkoušeli pohyb ryb a sami jsme mohli nakrmit raky.  

                                                                                                             Jitka Boudná 

 

4. B opět v knihovně  
Natěšeni jsme se znovu 2. května  vypravili na exkurzi do Městské ústřední 

knihovny na Mariánském náměstí. Tentokrát vše dopadlo dobře. Přivítala nás velmi 

sympatická paní knihovnice, která nás provedla nejen oddělením pro děti a mládež, ale 

ukázala nám další specializovaná oddělení, např. divadelní a hudební. Zaujala nás rovněž 

studovna, kde jsme ale pobyli pouze chvilku, abychom návštěvníky nerušili. Ve studovně 

nám knihovnice ukázala, jak zajímavě využít možnosti  3D tisku.  

Dále jsme se naučili vyhledávat na počítači knížky, které si lze v knihovně 

vypůjčit, seznámili jsme se s pravidly, které musí čtenář dodržovat a také, jak se 

v knihovně orientovat. Mnozí z nás využili možnosti vrácení nebo naopak zapůjčení nové 

knihy ke čtení a kdo ještě dosud nemá svoji průkazku čtenáře, dostal přihlášku, aby to 

rychle napravil. Prostředí knihovny je velmi inspirující, moc se nám zde líbilo a určitě 

jsme tu nebyli naposledy. 

                                                                PaedDr. Světlana Vojtová 

 

Škola v přírodě 
V druhé polovině května se třídy 4. A a 4. C vypravily na ozdravný pobyt do Alpského hotelu poblíž 

Špindlerova Mlýna v Krkonoších. Tématem týdne byla Cesta kolem světa. Děti pomocí plnění nejrůznějších úkolů 

procestovaly téměř celý svět. Při plnění průzkumných misí dětem pomáhala výborná místní strava a zdravý čerstvý 

horský vzduch. Nechyběla ani návštěva Špindlerova Mlýna, kde jsme byli pozváni na exkurzi místní hasičské stanice. 

Pobyt ukončila výprava na Antarktidu, kterou zde zastoupila travnatá sjezdovka se zbytky sněhu... Všichni se těšíme 

na další společné dobrodružství! 

                                                                                                          Mgr. Hana Ježková 
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4. ROČNÍK 

Údolím Botiče 
V úterý 4. června 2019 se vypravily třídy 4. A a 4. C na cestovatelskou výpravu podél Botiče. Už od 

rána nám na cestu svítilo sluníčko, a tak jsme se nadšeně vydali vstříc dobrodružství. Cestu jsme začali            

v dolní části Petrovic a proti proudu potoka jsme se vydali až na vyhlídku do Křeslic. Cestou jsme splnili 

několik úkolů, z nichž největší radost všem udělala stavba vodní hráze a občerstvovací zmrzlinová pauza. 

Utrmácení, ale spokojení jsme se v pořádku zas vrátili. 

                                                                                                              Irena Soukupová 

 

Kokořín a procházka ke Kokořínským pokličkám  
Ve čtvrtek 13. června se třídy 4. A a 4. C vypravily na školní výlet chráněnou krajinnou oblastí 

Kokořínska. Nejprve jsme prozkoumali malebnou lesnatou krajinu plnou pískovcových skal, jezírek                

a hlubokých roklí. Pak nás procházka zavedla k pozoruhodným přírodním útvarům, jako jsou Obří hlava, 

Žába, Švédský val nebo pověstné Pokličky. Náš prima výlet jsme zakončili návštěvou hradu Kokořín, kde 

jsme se pokochali nádherným výhledem z hradní vyhlídkové věže.  

                                                                                                        Mgr. Hana Ježková 

BESEDÁRIUM - Stroj času 

31. května se 4. A zúčastnila putování v čase za 

objevy a vynálezy. V interaktivním programu jsme se 

vrátili až do roku 3 500 před n. l. a během chvilky jsme 

se dostali až do současnosti. Dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavých informací a některé z vynálezů jsme si mohli 

sami vyzkoušet. 

                               Irena Soukupová 
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5. ROČNÍK 

5. C v pizzerii  
Mezinárodní den dětí jsme tento rok oslavili vskutku 

netradičním způsobem. Vydali jsme se do pizzerie 

v Kolovratech, kde jsme společně poobědvali. Tážete se, co je 

na společném obědu tak výjimečného? Za jiných okolností 

samozřejmě nic, ale žáci naší třídy měli možnost si vlastní 

pizzu pod vedením zkušeného kuchaře Antonia i připravit! 

Chutnala skvěle, když jsme se na její výrobě sami podíleli!       

A co víc, báječně jsme si to užili! 

                                 Mgr. Petra Nedvědová 

 

Den domácích mazlíčků 
13. května bylo pondělí jako každé jiné, pro mnohé nudný začátek dlouhého 

pracovního týdne. Nikoliv však pro nás, naše třída si toto dopoledne zpestřila 

neobvyklou návštěvou. V tento den jsme měli dovoleno přijít do školy i se svými 

domácími mazlíčky! Přes prvotní velký zájem jsme u nás nakonec přivítali jen dva 

křečky a jedno morče, jelikož ostatní chovatele nejspíš odradily obavy ze změny 

přirozeného prostředí jejich zvířátek a případného negativního dopadu hlučného 

prostředí školní třídy na jejich zdraví. Ale i tak jsme měli o zábavu postaráno. 

V hodině slohu jsme přítomnost těchto mazlíčků využili k tvorbě popisu a během 

přestávek jsme je mohli pozorovat, popřípadě se s nimi po domluvě s majiteli               

i pomazlit. Jinými slovy, příjemné vybočení z běžného stereotypu a ozvláštnění 

výuky!                           

      Žáci 5. C 

 

Dobrodruzi z 5. A  
Rozhodli jsme se zakončit našich pět společně strávených let na prvním stupni školním výletem do 

Jizerských hor. Vyrazili jsme v sobotu ráno z Masarykova nádraží v Praze vlakem do Kořenova. Cestou bylo třeba 

vyluštit morseovkou a Braillovým písmem zašifrované zprávy, abychom věděli, jak se dostat na naši základnu - 

Turnovskou chatu. Díky spolupráci a vytrvalosti se páťákům skutečně podařilo rozluštit, co je v příštích dnech čeká    

i kam se mají   z nádraží vydat. 

S batohy na zádech coby šerpové nás podle pokynů a turistických značek dovedli na místo. Chata se nachází 

přímo pod vrcholem Hvězdy, a tak jsme ještě první den stihli návštěvu rozhledny Štěpánka. V neděli nás čekala 

celodenní průzkumná výprava, při níž jsme si mimo jiné prohlédli expozici lehkého opevnění Na Pomezí. 

V pondělí jsme si díky deštivému dopoledni odpočinuli v chatě. Hrály se různé hry, zpívalo se a hrálo na 

hudební nástroje a proběhla příprava na odpolední badatelský úkol spojený s návštěvou Příchovic. Skupinky badatelů 

měly zjistit zajímavosti z příchovické historie. Večer se pak konala konference, na které badatelé svá zjištění 

prezentovali. 

V úterý dopoledne jsme se ještě prošli na Bílou skálu, odkud jsme se pokochali výhledem na Jizerské 

hory. Po obědě jsme se v chatě rozloučili, poděkovali personálu za úžasnou péči a vydali jsme se zpět na vlak. 

Děkuji všem páťákům, panu vychovateli Davidovi Fišerovi i paní zdravotnici Šárce Knotkové, že se všichni 

zasadili o to, abychom si výlet užili! 

                                                                                                           Mgr. Kateřina Nováčková 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

„Fando, proč už nechodíš ven s kamarády?“ 

„Ty by ses bavila s někým, kdo je otravný, 

žaluje a pomlouvá?“ 

„No, to určitě ne!“ 

„Vidíš. Oni taky ne.“ 

Letí vrabec kolem silnice. Nedívá se a narazí 

do cyklisty. Ptáček leží a nehýbe se. Cyklista 

ho opatrně zvedne a vezme si ho domů. Koupí 

mu novou klec, dá mu tam vodu a chleba. Po 

dvou hodinách se ptáček probere a říká si: 

„Kde to jsem? Mříže, voda, chleba... Že já 

jsem toho chlápka zabil!“ 

Rozlušti nápis pomocí klíče: 
„Drahá, vyzvedl jsem dítě ze školky.“ 

„Paráda. A jak ho pojmenujeme? Protože to 

naše chodí už do druhé třídy.“ 

KLÍČ: 
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6. ROČNÍK 

Za památkami Prahy 
Již podruhé si žáci 6. A zahráli na průvodce Prahou (poprvé si to vyzkoušeli v 5. ročníku). Tento rok 

velmi překvapili. Povídání o historických místech Prahy si připravili a přednesli na úrovni průvodců. 

Celkem jsme letos navštívili osm míst. Na prvním zastavení jsme se dozvěděli zajímavosti o pražské části 

Pohořelec. Dále jsme pokračovali k Pražskému hradu. Vyslechli si historii Černínského paláce, 

zaposlouchali se do zvonkohry Lorety a na Hradčanském náměstí obdivovali fasádu Schwarzenberského 

paláce. Dále na nás čekala Nerudova ulice s domy s malebnými domovními znameními, vyprávění               

o barokním kostele Svatého Mikuláše, který jsme si mohli prohlédnout i zevnitř. Poslední dvě zastavení 

byla pod Staroměstskou mosteckou věží u Karlova mostu a v parku Kampa. Občas kolemjdoucí návštěvníci 

Prahy neodolali a zaposlouchali se do přednesu našich žáků. Není divu, opravdu se jim to povedlo. A na 

úplný závěr jsme se občerstvili u McDonald v Mostecké ulici.  

                                                                        Mgr. Zuzana Piherová 

 

 

Národní zemědělské muzeum  
Dne 24. května navštívili žáci 6. B a 5. C Národní zemědělské muzeum. Kromě prohlídky 

jednotlivých interaktivních expozic věnovaných například zemědělství, vodě v krajině nebo myslivosti zde 

žáci absolvovali také lektorský program na téma rybářství. Žáci se tak seznámili s historií i současností 

rybníků u nás a dozvěděli se spoustu informací o fauně žijící v našich vodách. Poté si samostatně nebo ve 

skupinkách vyplnili tzv. listy badatele, které v rámci programu obdrželi. Na závěr se žáci prošli po střešní 

zahradě muzea, kde se nachází včelí úly, políčko se zemědělskými plodinami a trávník k posezení. Ze 

střechy Národního zemědělského muzea lze také dohlédnout na řadu významných pražských památek. 

                                                                                                  Bc. Marie Adamcová 
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7. ROČNÍK 

Den třídy 7. A 
Vzpomínáte si na naše poutavé vyprávění z projektu Země a jejich kultura v 7. A o našich kulinářských 

úspěších a specialitách z několika zemí? Pro velký úspěch jsme tuto akci zopakovali. Pracovali jsme ve 

skupinách. Každá skupina si mohla vybrat, co chtěla vařit a teď poslouchejte, co jsme během pěti hodin vytvořili: 

kluci vařili pravou dršťkovou polévku. Byl jí obrovský hrnec a přesto, že se některé děti obávaly drštěk, nezbylo 

vůbec nic. Polévka s měkkými houstičkami byla prostě dokonalá. Poté následovaly závitky Lem, které byly 

neodolatelné. S pikantní zálivkou neměly chybu. Dále se podávaly tortilly s kuřecím masem a se zeleninou. 

Následovala domácí pizza. Původně si kluci mysleli, že ji upečou z listového těsta, ale paní učitelka jim řekla, že 

příprava domácího těsta není vůbec složitá. Kluky samotné překvapilo, že se to povedlo. Pizza byla lahodná, 

křupavá, měkká a moc dobrá. 

Proč jen o velké přestávce nikdo nemohl svačit jídlo z domova, nevíme. A to ještě přišla sladká část. 

Skořicoví šneci byli bez konkurence. A co teprve několik plechů cupcakes s nutellovou polevou a banánový 

milkshake. To ovšem stále není všechno. Zlatým hřebem našeho snažení byl ovocný dort s vlastnoručně 

upečeným korpusem, s máslovým krémem, květinami z jedlého papíru, s jahodami a borůvkami. A protože kluci 

se báli, abychom neměli hlad, udělali ještě dva Krtkovy dorty. Hlad tedy opravdu nikdo neměl, dokonce jsme dali 

košem i našim paním kuchařkám, protože oběd se do nás prostě nevešel. Všechny děti ze třídy ochutnaly všechno 

jídlo. Všem se vše povedlo. Dobroty ochutnaly i ostatní děti a paní učitelky.  

Rozhodně jsme nevařili a nepekli naposledy, protože máme chuť, máme podmínky, nápady, rádi se 

naučíme něco nového. A proč si to nepřiznat, kdo zažil opojný pocit z úspěchu, že něco vytvořil, ten nepřestane 

tvořit. Všechny recepty máme sepsané, ale do časopisu se bohužel nevejdou. Zájemcům je ochotně poskytneme. 

                                                                                                     7. A a Mgr. Kveta Nekolová 

 
 

Výlet do iQLANDIA 
V květnu se vydala 7. A a 7. B do moderního science centra v Liberci.  Žáci si vyzkoušeli své dovednosti na 

množství originálních interaktivních exponátech, prohlédli prvního humanoidního robota, prošli nefalšovaným 

kosmonautickým výcvikem, ohnivou bouří i tancem blesků a prozkoumali lidské tělo. Poučná byla i prohlídka 

planetária. Všichni se zatajeným dechem sledovali Tematickou science show, předvádějící zábavné experimenty 

z chemie a fyziky, do které se ochotně zapojili naši žáci, statečný Itgel, který poskytl svou ruku k pokusu s kapalným 

dusíkem, Kateřina a Adam. Určitě si každý odnesl nové poznatky o něčem, co ho zaujalo, a dostal odpovědi na 

otázky, které ho zajímají. 

                                                                               Mgr. Petra Henderson 
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8. ROČNÍK 

 

Zážitkový týden 8. tříd 
V pondělí 20. května nás přivítali ve své škole profesoři SSPŠ Preslova. Během workshopu s názvem 

LEGOroboti jsme podle návodu sestavovali své pojízdné modely, programovali je a nakonec je nechali 

proti sobě bojovat. Ve workshopu Jak vidět neviditelné nám profesorka předvedla ve své laboratoři sérii 

pokusů s elektromagnetickým zářením. Prohlédli jsme si i zázemí školy. Tato akce přispěla nejen 

k rozšíření našich vědomostí, ale i k budoucí volbě povolání. 

V úterý 21. května jsme si zvedli hladinu adrenalinu a endorfinů skákáním na trampolínách 

v JumpParku na Jarově. 

Čtvrtek 23. května jsme strávili v Techmanii a v planetáriu v Plzni. Dopoledne v kině planetária          

a mezi interaktivními fyzikálními, matematickými a chemickými modely přineslo spoustu zábavy i poznání. 

                                                           Mgr. Kamila Merxbauerová 
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9. ROČNÍK 

Týden výletů v 9. A 
Místo školy v přírodě jsme si letošní rok naordinovali nízkorozpočtový týden výletů. O co méně 

nás stál peněz, o to bohatší byl na zážitky a zajímavé aktivity. V pondělí jsme podnikli dobrodružnou 

výpravu do štol Malé Ameriky na Srbsku. Vydatný déšť jen posílil výjimečnou atmosféru výpravy.            

V úterý jsme si po dvou letech zopakovali den třídy - tentokrát ve velmi sportovním vydání. Středa patřila 

neobvyklé prohlídce Prahy, kdy se nám věnovala paní průvodkyně, která nás seznámila se životem lidí bez 

domova. Zlatým hřebem tohoto týdne byla teambuildingová návštěva Laser Game v Braníku. 

                                                                                                   Mgr. Adéla Koryntová 

 

 

Návštěva letiště Praha Ruzyně 
 Dne 20. 5.  jsme společně se 7. B navštívili letiště Praha 

Ruzyně. Hned po příjezdu se nás ujal pan průvodce. Nejdříve 

jsme dostali svačinky a poté karty, díky nimž jsme se mohli po 

letišti pohybovat. Došli jsme k bezpečnostnímu rámu, kde jsme si 

museli sundat všechny kovové věci, odevzdat ostré předměty        

a projít kontrolou. Režim je zde opravdu přísný, takže někteří 

z nás byli dokonce testováni na výbušniny.    
 Potom už na nás čekal autobus, kterým jsme se pohybovali po letištní ploše. Nejdříve jsme navštívili 

starší části letiště, kde se nacházely hangáry, a pan průvodce nám vyprávěl o historii ruzyňského letiště. 

Viděli jsme odstavená letadla typu Boeing 737 MAX, která momentálně nemohou z bezpečnostních důvodů 

létat, stanici biologické ochrany letiště, kde chovají dravé ptáky nebo poškozené křídlo letadla, které se 

nedávno srazilo při pojíždění po dráze s jiným letadlem.  

Pak jsme se přemístili do nové části - na Letiště Václava Havla. Tam jsme si mohli zblízka 

prohlédnout, jak to na letišti chodí - napojování nástupních tunelů k letadlu, odbavování letadel, přistávání 

nebo rolování letadel.   

                                              Tereza Tiptová a Anna Vápeníková 
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Národní muzeum 
Dne 21. května 2019 se třída 9. B vydala v rámci „výletového týdne“ do Národního muzea. Konala 

se tam Česko-slovenská výstava zaměřená na vývoj naší republiky od jejího vzniku v roce 1918. Viděli 

jsme zde mnoho zajímavých exponátů, například staré plakáty, umělecké předměty, modely významných 

československých staveb, oblečení nebo školní lavice, na kterých byly položeny výpisy starých vysvědčení. 

Podle pracovního listu jsme se pohybovali v prostorech výstavy a snažili se vyhledat co nejvíce odpovědí. 

Druhá část výstavy byla zaměřena především na osobnosti, povolání a vybavení domácnosti. Byl tu                   

i promítací sál, kde běžel film o republice a druhé světové válce.  

Nakonec jsme si prohlédli nádhernou výzdobu Národního muzea a navštívili Pantheon se sochami 

nejvýznamnějších osobností našich dějin. 

                                                                            Adéla Kohoutová a Míša Hertlová 
 

9. ROČNÍK 

Středisko výcviku vodicích psů 
 Ve čtvrtek 23. května navštívila třída 9. B Středisko výcviku vodicích psů v pražských Jinonicích. 

Přivítala nás vedoucí střediska paní Holasová, která je sama nevidomá, a vyprávěla nám o vzniku a chodu 

střediska a cvičení psů. Dozvěděli jsme se, že psi v první fázi výcviku pracují s předvychovateli, u nichž 

první rok žijí.  Psi se s nimi učí základní povely, zvykají si na přítomnost lidí i zvířat a na všechna možná 

prostředí. Takže jezdí hromadnou dopravou, chodí do restaurací, divadel nebo obchodů. V jednom roce pes 

opouští svého předvychovatele a začíná výcvik ve středisku, který trvá šest až devět měsíců. Každý pes musí 

ještě před zařazením do výcviku projít náročnou zdravotní prohlídkou. Když je pes dostatečně připravený, 

skládá zkoušky a pak už se předává novému nevidomému majiteli, se kterým stráví zbytek života.  

 Po přednášce jsme měli možnost setkat se se psy, kteří jsou zde ve výcviku. Je vidět, že jsou velice 

přátelští. Psy jsme si mohli pohladit a pohrát si s nimi. Při odchodu jsme na památku dostali kalendáře 

s fotografiemi vodicích psů. Den jsme si velice užili a moc se nám to líbilo.  

                   Sofie Bílková a Lucie Pondělíčková 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Seriály v realitě 
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ZAMĚŘENO NA...                                             KULATÁ VÝROČÍ 

Letopočty zakončené devítkou jsou v historii naší země bohaté na výročí. V naší rubrice jsme se tentokrát 

zaměřili právě na tato výročí.  

Jan Palach 
Jan Palach studoval historii a ekonomii na Filozofické fakultě Karlovy 

Univerzity. Na fakultu se dostal v roce 1968. V říjnu jel za prací do Francie, kde 

se konaly studentské nepokoje, které ho silně ovlivnily. Později se zúčastnil 

mnoha akcí proti sovětské okupaci. Neviděl žádné zlepšení, a proto se ve čtvrtek 

16. ledna 1969 okolo půl třetí na Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil. 

Měl rozsáhlé popáleniny. Byl převezen na kliniku popálenin do Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady a lékařské fakulty Univerzity Karlovy v pražské 

Legerově ulici. V nemocnici byl s Janem Palachem natočen krátký rozhovor, ve 

kterém vysvětlil, proč se zapálil. Mluvil o pasivitě lidí a řekl, že jeho čin nebyl 

sebevraždou, ale protestem. Jan Palach zemřel v neděli 19. ledna v 15:30, tedy tři 

dny po svém činu. Jeho pohřeb se konal 25. ledna 1969 a stal se velkým 

protestem proti okupaci sovětskými vojsky. Letos si připomínáme půl století od 

této události. 

                                                                 Adéla Kohoutová 

 

 

Okupace 
Jedno z temných výročí letošního roku připadá na 15. března, 

kdy jsme si připomněli 80. výročí obsazení Československa 

německými vojáky. Den poté, tedy 16. března 1939, vznikl 

protektorát Čechy a Morava. Slovenský parlament už 14. března 

vyhlásili samostatný Slovenský stát. Hitler pohrozil 

československému prezidentu Háchovi, že pokud se budou Češi 

bránit, zahájí nálety na Prahu. Čeští vojáci tedy dostali rozkaz 

nebránit se a obyvatelé byli vyzývání ke klidu. Hácha v Berlíně 

podepsal dokument, v němž „v zájmu uklidnění vkládá s plnou 

důvěrou osudy českého národa a české země do rukou vůdce 

Německé říše“.  

 Tyto dny se řadí mezi jedny z nejsmutnějších v našich 

dějinách. Během okupace zemřelo v odboji sto tisíc lidí. Nacisté také 

vyvraždili většinu židovského obyvatelstva.  

                                           Adéla Svobodová 

 

Sametová revoluce 
Období Sametové revoluce začalo 17. listopadu 

1989, kdy byla zastavena a napadena demonstrace 

studentů bezpečnostními jednotkami na Národní třídě 

v Praze. Ta se konala u příležitosti výročí uzavření 

vysokých škol v roce 1939 a zavraždění studenta Jana 

Opletala. Demonstranti byli napadeni příslušníky Veřejné 

bezpečnosti a více než pět set jich bylo zraněno. Protesty 

pokračovaly i v následujících dnech. 19. listopadu bylo 

zřízeno Občanské fórum. Nejvýraznějším představitelem 

se stal spisovatel a dramatik Václav Havel. 24. listopadu 

odstoupilo vedení komunistické strany. 7. prosince 

rezignovala vláda a 10. prosince odstoupil prezident 

Gustav Husák. Sametová revoluce byla završena            

29. prosince 1989, kdy se československých prezidentem 

stal Václav Havel. 

Toto období se nazývá sametové, protože se 

demonstrace a protesty obešly bez násilných zásahů. 

                                               Anna Vápeníková 
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Nový MasterChef Česko 
MasterChef je soutěž amatérských kuchařů. Aby se kuchaři 

dostali do top šestnáct, museli nejdříve před porotou předvést, co 

umí. Nejlepší šestnáctku jsme pak mohli sledovat každý týden na 

televizních obrazovkách. V letošním ročníku se objevila nová porota 

ve složení Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt. 

Amatérští kuchaři z celého Česka měli dost těžké úkoly a čekalo je 

mnoho nástrah. Museli například vařit pro děti ve škole, pro vojáky 

nebo jídla z hmyzu. Dokonce přichystali i domácí zabijačku. Mezi 

nejlepší tři postoupili Lea Skálová, Kristína Nemčková a Honza 

Vorel. Ve finálovém kole měli soutěžící za úkol připravit tříchodové 

menu, neodpouštěla se žádná chybička. Titul MasterChef a půl 

milionu korun získala teprve sedmnáctiletá Kristína Nemčková, která 

je studentkou obchodní akademie. 

                                                               Adéla Čechová 

 

The Voice Československo 
Pěveckou soutěž tento rok vyhrála Annamária d´Almeida, 

která byla v Kaliho týmu. Vítězka získala 2 000 000 Kč, ale ještě prý 

vůbec neví, co s nimi udělá, protože s výhrou nepočítala. „Nechápu 

to! Nevěřila jsem tomu, že můžu vyhrát. Budu to asi nějaký čas ještě 

zpracovávat,“ zněla první reakce. Anička má netradiční původ – 

maminka je Slovenka, otec pochází z afrického Beninu a ona nyní 

s manželem žije v Praze.      

Na druhém místě skončil Jakub Moulis, kterého měl v týmu 

Pepa Vojtek, třetí místo obsadila Eliška Urbanová z týmu Vojty Dyka. 

Finále sledovalo jen 400 000 diváků, protože většina Čechů v té době 

fandila českému týmu ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa.  

                                                            Marika Malá 

 

James Charles vs. Tati 
Určitě mnoho z vás zaznamenalo spor, který se řešil 

nějakou dobu na youtube. Tati, slavná americká beauty 

youtuberka, natočila před nedávnem video s názvem „Bye, 

sister“, což v překladu znamená „Sbohem, sestro.“ Název vznikl 

díky tomu, že James Charles, jeden z nejslavnějších make-up 

artistů v Americe, říká svým fanouškům sisters. 

 Tati se rozhodla natočit toto video, protože jak sama 

říká, už jí došla trpělivost. Když ještě James nebyl slavný, Tati v 

něm viděla potenciál a chtěla ho proslavit. Protože byl bez 

peněz, platila za něj hotely a další výdaje. Když se pak James 

stal jedním z nejslavnějších influencerů v Americe, Tati 

odkopnul. Sláva mu stoupla do hlavy a podle toho se taky 

choval. Po zveřejnění videa se z toho stal nejvíce řešený konflikt 

za poslední rok a James začal rapidně ztrácet odběratele.  

James už to nevydržel a také natočil video. V něm říká, 

že ne všechno, co Tati řekla, je pravda a situace se otočila proti 

ní. James začal zase nabírat odběratele, a naopak Tati ztrácet.  

Kdo ví, co se stane v budoucnu. 

                                                             Míša Hertlová 
 



 

CO? KDY? KDE? JAK? 
 

50 let se Čtyřlístkem 

 V Praze 1 v ulici Na Poříčí je k vidění od 8. května až do 

1. září 2019 interaktivní výstava, kde si děti mohou prohlédnout 

Mišpulínovu laboratoř, Fifinčinu kuchyň, Bobíkovu posilovnu      

a Pinďovu stezku odvahy. Na konci čeká návštěvníky poklad. 

 Tato výstava není určena jen pro děti, ale i pro dospělé, 

kteří mohou zavzpomínat na historii Čtyřlístku. Na časové ose 

připomenou důležité okamžiky vývoje časopisu, včetně výtvarné 

podoby postav. Na časové ose je možné také najít některé 

důležité okamžiky z vývoje Prahy v posledních padesáti letech. 

                                          Anna Mikulová   
 

Pražský festival pouličního divadla 

Od 15. do 18. července se na Výstavišti v Praze uskuteční 

11. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Akce se zúčastní 

nejlepší divadelní soubory z 11 zemí. Letos se můžete těšit 

například na představení polského divadla Teatr Biuro Podrozy. 

Vystoupení bude plné ohňů, loutek a zpěvu. Představí se i Urban 

astronaut, který vám ukáže fascinující akrobatické kousky                 

a vystoupení s ohněm. Sisus, pět dívek z Finska, bude předvádět 

akrobacii až 10 metrů nad zemí. Spoustu věcí si na místě budete 

moci vyzkoušet. Tak o prázdninách nelenošte a přijďte! Věřte, že to 

bude stát za to! A to nejlepší na konec – vstup je zdarma. 

                                                                       Tereza Tiptová   

 

Global Social Awards 2019 
            Ve středu 29. května se v Praze ve Foru Karlín rozdávaly ceny 

pro významné osobnosti sociálních sítí Global Social Awards. Večer 

moderovala Karolína Kurková, Martin Rausch a Lisa a Lena. Vystoupily 

zde světové hvězdy jako Justin Jesso, Alma, Lake Malawi a Nico Santos. 

Českou republiku reprezentovala bloggerka Anna Šulcová. Mezi 

finalistkami byla také Greta Thunberg ze Švédska, bojovnice za lepší 

podnebí, nebo první modelka s Downovým syndromem Madeline Stuart 

z Austrálie. V kategorii Fun and Entertainment zvítězila dvojice z USA 

Ross Smith a jeho babička, které je 82 let. Cenu za Social Impact and 

Chance získala brazilská modelka Paola Antonini, která má 

amputovanou nohu. Dalšími vítězi  byli jihoafrická televizní hvězda 

Bonang Matheba, nováček Vivien Alexy a Nash Griera. 

                                                                 Marika Malá 

 

Tajný život mazlíčků 2 
 Už jsou to dva roky, co vešel do kin první díl tohoto 

úspěšného animovaného filmu. V prvním díle jsme zjistili, co 

dělají naši zvířecí mazlíčci, když jsou doma sami a my jsme 

ve škole nebo v práci. Letos, konkrétně 20. června 2019, se 

všichni milovníci zvířat mohou těšit na pokračování. 

Ve dvojce se tentokrát dozvíme, co se zvířátkům honí hlavou, 

když se dostanou k veterináři.  

Dvojku budou produkovat Chris Meledandri a Janet 

Healy, zatímco scénáře se i podruhé ujme Brian Lynch, který 

dělal scénář k Mimoňům. Režii si vezme na starost Chris 

Renaud. 

                                                  Terezie Koudelková 
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KOMIKS 

Připravily: Denisa Dubová a Adéla Svobodová 
 


