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OBSAH
Milí čtenáři,

vítáme vás u posledního čísla v letošním školním roce 2017/18. Máme před sebou dva
měsíce volna a doufáme, že si je užijete ve zdraví, klidu a že se nabijete energií do dalšího školního
roku. Deváťákům přejeme úspěšná léta na středních školách, které si vybrali, a aby na naši
školu vzpomínali v dobrém. Doufáme, že jste byli s letošní Křimdou spokojeni, a těšíme se
na další setkání v příštím školním roce.
Vaše Redakční rada

Pozvánka ................................................................... 1
OBSAH .................................................................... 2
INTERVIEW .............................................................. 3
NOVINKY OD NÁS:
Hurá do školy, Slavnostní otevření hřiště .............................. 4
Výměnný pobyt ............................................................ 5
Úcta ke stáří ............................................................. 7
Turnaj v dámě, Cizinec našinec .......................................... 8
Hodina moderní chemie, Pythagoriáda .................................. 9
Anglické představení, Kino, Matematika zábavně ..................... 10
Požární ochrana dětí, Veletrh vědy .................................... 11
BubbleStar, Skřítek Dudlíkář ........................................... 12
Národní zemědělské muzeum, Srdíčkové dny .......................... 13
Žákovský parlament, Čína ............................................... 14
Chorvatsko ............................................................... 15
Školní družina, Ocenění úspěšných žáků ............................... 16
Sport ..................................................................... 17
TALENT .................................................................. 19
1. ROČNÍK ............................................................... 20
2. ROČNÍK ............................................................... 21
3. ROČNÍK ............................................................... 22
4. ROČNÍK ............................................................... 23
5. ROČNÍK ............................................................... 25
ZÁBAVA PRO I. STUPEŇ .............................................. 26
6. ROČNÍK ............................................................... 27
7. ROČNÍK ............................................................... 28
8. ROČNÍK ............................................................... 29
9. ROČNÍK .............................................................. 30
ZÁBAVA PRO II. STUPEŇ ............................................. 31
CO? KDY? KDE? JAK? .................................................. 32
ZAMĚŘENO NA… ........................................................ 33
DRBÁRNA ................................................................ 34
KOMIKS .................................................................. 35
Školní časopis Křimda (pouze pro potřeby školy)
Vydává: ZŠ Praha 10, Křimická 314, 8. ročník
Vedoucí vydání a grafika: Mgr. Simona Procházková
Jazyková korektura: Mgr. Petra Henderson, Mgr. Jana Kučerová

Redakční rada: Žáci PVP Tvorba školního časopisu (8. ročník)
E-mail redakce: casopis.krimda@seznam.cz
4. číslo vydáno 25. června 2018, náklad 30 ks
Web: www.krimicka.cz

2

INTERVIEW

Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Daniela Holičová
1. 1. Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo
v dětství vaše vysněné povolání?
Jako malá jsem chtěla být průvodčí
v mezinárodním vlaku :-) Až po ročním
pobytu v Anglii jako au-pair jsem se
rozhodla přihlásit se na pedagogickou
fakultu a začalo mě bavit učení dětí.
2. 2. Na co ráda vzpomínáte z vlastních
školních let?
Ač to může být s podivem, tak na paní
učitelky. Nejvíce na paní učitelku z první
třídy, se kterou jsem se pak ještě potkala
i během praxe na vysoké škole.
3. 3. V jakém předmětu jste nejvíce
vynikala
a
který
patřil
mezi
neoblíbené?
Vždy mi nejvíce šel český jazyk
a zeměpis, naopak s chemií, fyzikou
a matematikou jsem bojovala.
4. 4. Co se vám na dnešních dětech líbí?
A naopak, co se vám na nich nelíbí?
Líbí se mi, že se orientují v moderních
technologiích, ale mám pocit, že už se
nedokáží o sebe prakticky postarat a bez
mobilu a tabletu si samy těžko hledají
zábavu.
5. 5. Je něco, co byste na této škole ráda
změnila?
Jsem tu necelý rok, a zatím se mi tu líbí.
6. 6. Co ráda děláte ve volném čase?
Ráda jen tak relaxuji a čtu knížky, jen mi
to moc neumožňují mé dvě malé děti.
Také ráda cestuji. Máme také dětský
turistický oddíl, se kterým pořádáme různé
akce.
7. 7. Jakou knížku máte nejraději a proč?
Ráda čtu detektivky, fantasy romány,
humoristické knížky – třeba Proč bychom
se netopili od Zdeňka Šmída. Z dětských
knížek se ráda vracím k Harry Potterovi.
Jako malou mě uchvátily dnes již špatně
dostupné knihy Birlibán a Poslední drak.
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8. Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste
s nimi udělala?
Pohádka :-) Asi bych doplatila byt, jeli
bychom s rodinou na pěknou dovolenou
a zbytek bych schovala na horší časy nebo
na důchod.
9. Povolání učitelky je psychicky náročné,
odkud čerpáte energii?
Asi hlavně z toho, že mě ta práce baví.
Každý úspěch mých žáků mě motivuje
k další práci, je důležité mít pocit, že to, co
dělám, má smysl.
10. Měla jste někdy chuť nechat profese
učitelky?
Každý má někdy krizi, já zatím neučím tak
dlouho, aby ta nechuť k učení převážila nad
chutí předávat své znalosti dál.
11. Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Palačinky.
12. Máte z něčeho strach?
Z pavouků.
13. S kterou postavou z historie nebo
současnosti byste se chtěla setkat a proč?
Teď mě napadají jen Beatles, protože hudba
60. let 20. století mi už dávno učarovala
a vždy jsem litovala toho, že je nikdy
neuslyším naživo.
Lucie Pondělíčková, Adéla Svobodová

NOVINKY OD NÁS

Hurá do školy
Ve dnech 21. a 28. května proběhla akce Hurá do školy. Na návštěvu přišli budoucí prvňáčci, aby
si vyzkoušeli, jak to ve škole chodí. Každé skupině dětí se věnovaly dvě paní učitelky. Děti si zkoušely
vypracovávat různé zábavné úkoly, pomáhat si ve skupině. Také si procvičily svou pozornost, postřeh
a popovídaly si. Všichni byli moc šikovní, odcházeli spokojení a natěšení na září.
Mgr. Daniela Holičová

Slavnostní otevření hřiště
Dne 29. května 2018 bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované atletické hřiště s dráhou
s umělým povrchem, doskočiště pro skok do dálky i do výšky a také prostor pro hody a vrhy. Pásku
přestřihli zástupci MČ Praha 15. Během tohoto slavnostního dne se konalo soutěžení ve sportovní
zdatnosti žáků třetích tříd. Ti za své vynikající výkony dostali medaile. Doskočiště pro skok do výšky je
prvním takovým doskočištěm v Praze 15. Svou premiéru si odbylo úžasnými skoky české reprezentantky
Lucie Odvárkové, která překonala výšku 160 cm. Tato výška se stala rekordem naší výškařské historie
a pravděpodobně nebude tento rekord tak brzy překonán. Velkou radost nám udělaly malé gymnastky
z oddílu SK Triumf Praha svým vystoupením. Gymnastky, žákyně naší školy, připravuje trenérka Lenka
Hyblerová Oulehlová. Na závěr celého sportovního dopoledne vystoupil kouzelník se sportovními
kouzly. Celou akci moderoval pan Radek Zavřel z Olympijského výboru. Závěrem lze jenom
konstatovat, že laťka byla nasazena vysoko, a to nejen ta výškařská.
Mgr. Ivana Heboussová
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Výměnný pobyt ZŠ Křimická – Gymnasium Burgkunstadt
V týdnu od 23. do 27. dubna se uskutečnila druhá část výměnného pobytu mezi naší školou
a gymnáziem v Burgkundstadtu. Tentokrát vyjeli naši žáci pod vedením paní učitelky Ludwig
a Koryntové do německých rodin. A jak jsme se tam měli? To se dočtete našem malém deníčku.
V neděli 23. dubna jsme se sešli u autobusu a vyrazili na cestu, na jejímž konci nás čekalo
setkání s německými kamarády a jejich rodiči. Hodně natěšení a možná i trochu nervózní jsme se rozjeli
do našich „nových rodin“.
Pondělní dopoledne jsme si užili v budově burgkunstadtského gymnázia. Starší studenti nás
provedli po škole, mohli jsme si zacvičit v nově zrekonstruované tělocvičně, v odborné učebně fyziky
a chemie jsme sledovali s nadšením mnoho pokusů a na závěr dopolední části jsme se naučili pražit
mandle. V úterý jsme navštívili zasilatelské zákaznické centrum známé firmy Baur a zdejší muzeum
obuvnictví.
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Ve středu 25. 4. 2018 jsme navštívili historické centrum města Kulmbach a po náročném výstupu
zdolali také pevnost Plassenburg. Zde jsme obdivovali 3. nejhlubší studnu Německa a největší muzeum
cínových figurek. Na zpáteční cestě jsme stihli oblíbené nákupy.
Ve čtvrtek 26. 4. 2018, předposlední den našeho pobytu, jsme společně s našimi německými
kamarády vyjeli na celodenní výlet. V dopolední části programu jsme navštívili vyhlášenou čokoládovnu
a výrobnu pralinek "Lauenstein Confiserie", kde jsme se nejen dozvěděli něco o jejich výrobě, ale také
jsme je sami zdobili ... a ochutnávali. Po výborném obědě nás čekal velmi zajímavý program v muzeu
břidlice, kde jsme měli možnost se dozvědět především mnoho zajímavostí o využití tohoto materiálu jak
v minulosti, tak i v současné době.
Pátek 27. 4. 2018 byl náš poslední den této úžasné akce. Po dopolední návštěvě burgkunstadtské
radnice, kde nás velmi mile přijala paní starostka, a krátké procházce po malebném městečku, jsme
společně s německými studenty poobědvali v jídelně gymnázia. Nastalo loučení před autobusem, které
v mnoha případech doprovázely i slzičky. Ale už v autobuse cestou domů jsme si povídali o tom, jak se
těšíme na další ročník výměnného pobytu.
Mgr. Jana Ludwig
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Povídka Mrak vyhrála 1. místo
Kateřina Machková z 6. B vyhrála 1. místo v literární soutěži Úcta ke stáří v kategorii základních škol
s povídkou Mrak. Soutěž vyhlásila Městská část Praha 15 ve spolupráci s Centrem sociální a ošetřovatelské
pomoci. Soutěžilo se ve třech kategoriích: základní školy, střední školy a dospělí.
Cena byla Kateřině slavnostně předána 15. května 2018 na Veronském náměstí v rámci akce Zdravá
Praha 15, kam ji přišlo podpořit i několik spolužáků z její třídy. Vítězům poblahopřála a zazpívala zpěvačka
Sabina Křováková, vítězka Česko - Slovenské SuperStar.
Kateřině moc blahopřejeme a přejeme hodně pěkných nápadů na další povídky.
Mgr. Petra Henderson

Mrak
Stáří byl takový šedý, opotřebovaný mrak. Na
světě je jich pouze dvanáct. Každý se k němu choval
zle, ošklivě a hrubě. Jednou procházelo vesnicí a chtělo
se zeptat na cestu: „Děti kudy do další vsi?“ Děti vzaly
kameny a začaly je házet na mrak. „Nikdo si mě neváží,
tak já jim odejdu na dva roky.“ Odešlo! Studenti mohli
mít maturitu, nedokončili ji. Pepa a Klárka, že to tak
nenechají. Vydali se Stáří hledat. Jdou přes lesy, hory
a ono nikde. „Poslední skrýš je tady v horách.“ Stáří
tam je. Pláče a je mu smutno. „Stáří, pojď sem a vrať se
všem, Stáří!“ „Nikdo si mě neváží, ale půjdu.“ Jdou,
jdou, až jsou v jejich rodné vesnici. Stáří zmizelo
a vrátilo se jim. Od té doby si musí všichni Stáří vážit,
jinak zase odejde.
„Babičko, dědo, vy v sobě máte také Stáří?“
„Ano, Klárko. Každý by měl starým lidem uvolnit
prostor, nechat je sednout, pomáhat jim a vážit si jich.
Potřebují, abyste se k nim chovali mile. Mají nárok na
dobré roky. Proto to jsou vážené osoby. Nezapomeňte,
budete to i vy!“
Kateřina Machková, 6. B
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Cizinec našinec
Naše škola se zapojila do projektu Cizinec našinec, který probíhal v loňském i v tomto školním
roce. Projekt byl zaměřen na téma vztahů mezi lidmi odlišných národností. V rámci něj nás pravidelně
navštěvovali lektoři občanského sdružení H –Triatlon spolu s dětmi z různých zemí. Naši žáci se
seznámili s odlišnostmi různých kultur a v praxi si mohli vyzkoušet své jazykové dovednosti. Cílem bylo
posilování schopnosti empatie, úcty k sobě i druhým, solidarity, respektu a smyslu pro zodpovědnost
a spolupráci.
Projekt vyvrcholil výstavou, která je instalována v prostorech před školní jídelnou. Jednotlivé
panely dětem přibližují život v různých zemích.
Mgr. Simona Procházková

Turnaj v dámě
Ve středu 18. dubna se pořádalo školní kolo turnaje v dámě. Obě kategorie mladších i starších
žáků byly hojně zastoupeny žáky napříč ročníky. Celkem se účastnilo 68 žáků. V kategorie mladších
žáků (1. - 5. třída) se na předních příčkách umístili Jiří Stöhr, Jan Gouda, Jana Koďousková a Lukáš
Novotný. V kategorii starších žáků (6. - 9. třída) zazněla jména Aleks Šešilja, Antonín Votava, Nguyen
Thi Ha My a Sebastián Froněk. Všem vítězům blahopřejeme.
Dne 11. května bylo vyhlášeno pražské finále v Domě UM ve Strašnicích. Naši školu
reprezentovali Jiří Stöhr, Jan Gouda, Jana Koďousková, Aleks Šešlija, Nguyen Thi Ha My a Sebastián
Froněk. Ti podali v těžké konkurenci poloprofesionálů velmi dobré výkony. Děkujeme všem žákům za
reprezentaci školy.
Mgr. Michal Hlavatý
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Hodina moderní chemie – poučení zábavně
Baví vás detektivky? Chtěli byste se dostat zločinci na stopu? Zajímají vás přírodní vědy? Pokud
zní vaše odpověď ANO, zkuste vystudovat obor forenzní analýza na Vysoké škole chemickotechnologické. Studenti této školy předvedli našim žákům 8. a 9. ročníku některé praktické ukázky
uplatnění tohoto oboru v kriminalistice během dubnové Hodiny moderní chemie.
Lekce byla jako vždy vedena interaktivně. Naši žáci si snímali a porovnávali otisky prstů, aby si
ověřili unikátnost papilárních linií na prstech. Sledovali důkazy krve a jiných tělních tekutin pomocí UV
světla a luminolu a zkusili rozeznávat různé pachy. Pokusy doplňoval výklad lektorů.
Tyto lekce probíhají ve škole zcela zdarma a pokaždé se setkávají s velkým ohlasem u žáků.
Mgr. Kamila Merxbauerová

Matematické soutěže
Pythagoriáda
Je za námi poslední z matematických
soutěží tohoto školního roku. Obvodní kolo
Pythagoriády proběhlo 29. května 2018.
Překonalo účastí matematickou olympiádu, ve
čtyřech kategoriích celkem soutěžilo 226 dětí.
Nejsilnější účast byla v kategorii 5. tříd (125 dětí).
Obrovského úspěchu dosáhla Jana
Koďousková z 5. C, která se umístila na druhá.
Mezi úspěšné řešitele se ještě zařadila Tereza
Bubeníčková z 5. A, Anna Matoušková z 5. C,
Jan Dvořák z 5. B a Lucie Rabochová z 5. A.
Všem, kdo se do soutěží zapojili,
gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů
i v budoucnu.
Mgr. Jaroslava Sýkorová
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Anglická představení na naší škole
V pátek 11. května 2018 k nám zavítal již osvědčený herecký soubor tvořený rodilými mluvčími. „The Bear
Theatre“ svými dvěma různými představeními osvěžil žákům 2. stupně výuku anglického jazyka.
Žáci šestých a sedmých ročníků si prostřednictvím interaktivní hry „The Aliens Grammar Show“ zábavnou
formou zopakovali gramatické struktury, zvláště pak tvoření otázek v jednotlivých časech.
Pro žáky osmých a devátých ročníků si „The Bears“ připravili představení „The History of England“, jež
umožnilo našim mladým divákum cestovat v čase od dob starých Keltů až po královnu Alžbětu I. Herci nám za
pomoci poutavých kulis a kostýmů přiblížili významné etapy anglických dějin, v naší cestě do minulosti jsme
zavítali například mezi Římany, anglosaské kmeny i Vikingy. Pozornost byla věnována rovněž slavnému
dramatikovi Shakespearovi či nezapomenutelnému panovníkovi anglické historie Jindřichovi VIII. a jeho šesti
ženám. Pro zpestření čekala na závěr žáky lingvisticky zaměřená soutěž, jež spočívala v odhalení původu některých
anglických slov.
Co dodat, naše obecenstvo si nejen hravou formou připomnělo probírané učivo, ale hlavně jsme se všichni
dobře bavili!
Mgr. Petra Nedvědová

Den dětí v kině
V pátek 1. června šly děti z prvního stupně do kina na film Paddington 2.
Paddington je medvěd, kterého našli Brownovi na nádraží Paddington, a podle toho
dostal své jméno. Má rád sendviče s pomerančovou marmeládou a umí mluvit. V tomto
díle si chtěl vydělat peníze na dárek (leporelo Londýna) pro tetu Lucy. Stal se holičem,
umýval okna, čistil okapy. Jenže dříve, než si stihl dárek koupit, jej někdo ukradl.
Paddington chtěl lupiče dopadnout a vrátit leporelo do obchodu. Lupič však utekl
a Paddington se stal hlavním podezřelým. Více Vám už neprozradíme, jen to, že se
nám film moc líbil.
Žáci 4. A

Venkovní výuka v rámci
nepovinného předmětu
Matematika zábavně
S příchodem hezkého počasí přišly děti
s návrhem, abychom se šli učit matematiku
ven. Dnes bylo krásně, a tak se nám toto přání
mohlo
vyplnit.
Děti
řešily součtové
trojúhelníky a učily se ověřovat správnost
řešení. Poté si procvičily počítání při hledání
a kombinování barevných trojic. Míša pro nás
měl navíc ještě připravené matematické kouzlo,
za což mu velmi děkujeme!
Mgr. Kateřina Nováčková
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Požární ochrana očima dětí
Každý rok se žáci naší školy účastní výtvarné soutěže
Požární ochrana očima dětí. Pracujeme s velkým nasazením,
používáme různé výtvarné techniky, povídáme si o práci
hasičů. Je vždy těžké vybrat obrázky do soutěže, protože
všechny jsou velmi hezké a zajímavé. V letošním roce jsme
byli opět velmi úspěšní. V kategorii ZŠ3 získal 2. místo
Sebastian Köhler ze 7. B. V kategorii ZŠ4 jsme obsadili
všechny přední příčky: 3. místo – Míša Hertlová z 8. B,
2. místo - Petr Řehák z 9. B a vítězkou se stala Tereza
Skládalová z 9. B.
Vítězům gratulujeme a už nyní se těšíme na příští
ročník soutěže.
Mgr. Květa Nekolová

Veletrh vědy
Novinky a zajímavosti ze světa vědy přinesl 4. ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR a třídy
2. stupně byly u toho!
V obrovských halách v PVA Letňany čekala 7. června na žáky stovka interaktivních expozic, ve
kterých si zájemci vyzkoušeli experimenty různých vědeckých oborů, zapojili se do soutěží a vědeckých
dílen, prošli laserovým bludištěm, nahlédli do přenosového vozu České televize, díky virtuální realitě si
prohlédli keltské oppidum nebo zažili pocity pilotů v pilotní kabině a mnoho dalšího. Program veletrhu
byl navíc doplněn o vědecké show a přednášky.
Mgr. Kamila Merxbauerová
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U nás se nejen zpívá, u nás se hudbou žije…
Sešel se rok s rokem a už tu byla znovu nabídka na pěveckou soutěž
Bublle Star, tentokrát 5. ročník celopražské soutěže. Soutěž proběhla pod
záštitou Ing. Patrika Nachera, poslance Parlamentu ČR a zastupitele hlavního
města Prahy, a Bc. Jitky Kolářové, zástupkyně starosty MČ Prahy 15. Soutěž
pořádá ZŠ Nad Přehradou.
Přípravy na soutěž se rozběhly naplno. Vybíraly se písničky, zkoušelo
se a 25. dubna vše vypuklo. Veronika Boháčová z 9. A ve velké konkurenci
získala 1. místo. Karel Veidenthaler z 9. A velmi zaujal porotu hrou na kytaru
i zpěvem. Konkurence na soutěži byla obrovská. Jak se později ukázalo, soutěž
nebyla jen celopražská, ale letos dokonce mezinárodní. Soutěžit přijeli Rusové,
Chorvaté, Slováci, Italové nebo Bulhaři.
Mgr. Květa Nekolová

Soutěž o skřítka Dudlíkáře

Víte, co je Dudlíkovník? Víte, kdo je skřítek Dudlíkář? Ne? Naše děti už to vědí. Zúčastnily se
totiž výtvarné soutěže o nejhezčího skřítka Dudlíkáře, pořádané pod záštitou paní místostarostky
Bc. Jitky Kolářové. Kresby byly umístěny na plotě hřiště u Dudlíkovníku nedaleko zastávky Na Vartě.
Pracovalo se nám velmi pěkně. Vzpomněli jsme si na to, jak jsme „odložili“ (dobrovolně či
nikoli) svůj dudlík, a komu přišel na pomoc skřítek Dudlíkář, který nás radostným začátkem života
provázel. Dětský den proběhl u Dudlíkovníku 31. května 2018 od 15 do 17 hodin. Při této příležitosti
byla výstava zahájena a přítomní mohli hlasovat o nejkrásnějšího skřítka. Nejvíce se líbili skřítci
Štěpána Chotěborského z 3. B a Zdeňky Pangrácové z 3. A. Na 2. místě skončil Andrew Matthias
Tětek z 2. A. 3. místo obsadila Adéla Tempelová z 9. A. Vítězům předala dárky paní Jitka Kolářová
přímo u nás ve škole.
Mgr. Květa Nekolová
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Jarní srdíčkové dny pro Život dětem
Při jarních Srdíčkových dnech jsme pomáhali
Elišce a ostatním vážně nemocným dětem
zakoupením některých ze srdíčkových předmětů.
Prodávaly se magnetky se zvířátky, barevné
propisovací tužky, přívěsky se žetonem do nákupních
vozíků, dárkové balení jedné porce kávy Brasil
Santos a veselá pravítka. Prodaly se věci za 4576 Kč.
Do sbírky se zapojili žáci 1. i 2. stupně, vyučující
i zaměstnanci školy. Všichni tak pomáháme dětem,
které se narodily s handicapem, a jejich rodičům,
kteří se o ně starají.
Mgr. Květa Nekolová

Exkurze do Národního zemědělského muzea
Národní zemědělské muzeum slaví letos 100 let od svého založení. Návštěvníky vítá v rekonstruované
budově, kde se nachází několik nových interaktivních expozic i vyhlídková střecha. Pestré zaměření expozic,
které skvěle doplňuje učivo nejen přírodopisu, otestovali na konci května žáci 6. A, 6. B a 7. B.
Expozice Zemědělství představuje vývoj zemědělství od neolitu až po současnou éru nových
technologií. Jednou z dominant expozice je originální ruchadlo bratranců Veverkových. V expozici
Gastronomie se návštěvníci projdou kuchyněmi pravěku, středověku i našich babiček. Pro děti je připravena
gastronomická herna, pro dospělé kurzy vaření. Vodu jako krajinotvorný prvek, zkrocený i nezkrocený živel
a zdroj obživy představují expozice Voda v krajině a Rybářství. Milovníci lesa si přijdou na své v expozicích
Myslivost, Laboratoř ticha, RecykLES. Technické nadšence zas upoutá expozice Jede traktor. No a milovníci
umění by si neměli nechat ujít Škrobárovu sbírku obrazů malířů 16. až 19. století a střechu s výstavou
fotografií a s překrásnou vyhlídkou na Prahu.
P. S.: Vzkaz žáků čtenářům si přečtete po sestavení tučně vytištěných písmen v textu.
Mgr. Kamila Merxbauerová
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Zprávy z žákovského parlamentu
Co se nám podařilo v tomto školním roce?





volby do parlamentu
organizace hlasování ve třídách o filmu v kině – prosinec, červen
beseda s Parlamentem ZŠ K Milíčovu
předávání odměn za sběr v jednotlivých třídách








nástěnka z příspěvků žáků Bubble school
beseda a spolupráce s vedoucí školní jídelny paní Hasilovou
charitativní Velikonoční pečení
podpora sbírky Pomozte dětem ve spolupráci s paní učitelkou Nekolovou
podpora charitativního projektu „Člověk v tísni“
předávání charitativních předmětů ze Srdíčkových dnů učitelům jako poděkování
Kačka Hovorková, Amélie Balážová, Anna Helarová

Žákovský parlament 2018
Člověk by si řekl: „Parlament musí být nuda!“ Ale není. Potkáte tu milé lidi, dáváte návrhy a hlasujete. Máte
pak pocit, že i když tu třeba nejste oblíbení, podílíte se na chodu školy. Je to, jako kdybyste byli součástí velkého
kolektivu. Já jsem rád, že jsem se do parlamentu dostal. Konečně jsem někam patřil. Je příjemné když někdo volí
vaše nápady, když pomáháte charitě, když prostě víte, že k něčemu jste. Já ten pocit již znám a přeji všem ostatním,
aby jej také okusili.
Jakub Ondříček

Vítejte v Pekingu
První týden v květnu jsem byl s hokejovým týmem na mezinárodním
turnaji v Pekingu. Cesta trvala asi 11 hodin i s přestupem v Helsinkách. V naší
kategorii se turnaje zúčastnilo 7 týmů z celého světa. V Pekingu jsme si prohlédli
Zakázané město – sídlo čínských císařů. Tento komplex je tvořen asi
800 budovami a je obklopen 8 metrů širokou zdí a 52 metrů širokým vodním
příkopem. Také jsme se byli podívat u Velké čínské zdi. Ta byla vybudována na
obranu čínského území a její stavba trvala skoro 300 let. Do současné doby se
zeď zachovala v celkové délce asi 8850 km. Mně osobně se velmi líbily figurky
zvířat na střechách starých domů. Čím více je figurek na střeše, tím významnější
budova je. Další zajímavostí je, že císař měl draka, který měl pět drápů, avšak
prostí lidé mohli mít draka pouze se čtyřmi drápy. Pokud si prostý člověk pořídil
draka s pěti drápy, měl velké problémy. Peking je velmi staré a zároveň velmi
moderní město. V Číně se mi líbilo.
Vašek Hřídel, 7. B
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Konec školního roku u moře
V pondělí 11. června odjely čtyři žákyně osmých tříd s paní učitelkou Melitou
Podholou na zájezd do Chorvatska. Pobyt se uskutečnil v rámci partnerské spolupráce naší
městské části s chorvatským městem Daruvar. Na ostrov Pašman odjely skupinky žáků se
svými pedagogy ze všech základních škol Prahy 15.
Cesta autobusem byla sice dlouhá, ale rychle nám utekla. První den jsme si prohlédli
Baračejvské jeskyně. Druhý den jsme strávili u moře a hráli hry v týmech, do kterých jsme
byli po obědě náhodně rozděleni. Díky tomu jsme se vzájemně více poznali i s dětmi
z ostatních škol. Další den ráno jsme se jeli podívat do města Zadar, kde jsme si prohlédli
historické památky a měli možnost zakoupení suvenýrů. Další dva dny jsme strávili u moře
a moc jsme si užili. Počasí nám vyšlo krásně, většinu pobytu svítilo sluníčko, jen občas
foukal vítr, takže na moři byly vlny. V neděli jsme odjížděli domů a po cestě jsme se
zastavili na prohlídku městečka Rastoke. Bylo nám tu moc hezky a máme na co vzpomínat.
Lucka Pondělíčková a Anička Vápeníková
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Výlet školní družiny
Ve čtvrtek 3. května jsme s dětmi vyjeli do centra řemesel a bylinné zahrady Botanicus v Ostré u Lysé nad
Labem. Ve středověkém městečku jsme si prohlédli místní dílny. Po poutavých ukázkách a výkladu si děti mohly
vyrobit svíčku, papír, loutku, košík, šperk, mýdlo, vyrýžovat zlato i vyrazit minci. Po prohlídce a nákupech se děti
nasytily omeletou v místní hodovně a proběhly se na zahradě s přírodními bludišti. Děti se též seznámily
s pěstovanými bylinkami. Odjížděli jsme s velkou inspirací pro další práci. Počasí nám vyšlo, nálada byla výborná.
Výlet byl prostě skvělý.
Mgr. Magdalena Hepnerová

Výtvarná dílna
s paní Junovou
Stalo se již tradicí, že ve
školní družině nás pravidelně
navštěvuje
malířka
Anna
Junová. Tentokrát jsme vyráběli
krásné šperky, kterými jsme
obdarovali
naše
maminky
k jejich svátku. Tvořivé
odpoledne jsme si velmi užili
a už teď se těšíme na další.
Marta Pospíšilová

Slavnostní předávání cen vítězům předmětových
soutěží a olympiád
Žáci, kteří uspěli v předmětových soutěžích nebo olympiádách, byli
6. června pozváni na slavnostní předávání cen do bowlingového areálu Na
Ovčíně v pražských Záběhlicích. Z naší školy byli na toto setkání pozváni žáci,
kteří nás úspěšně reprezentovali v jazykových soutěžích. Byli to Petr Boček ze
7. B a Zuzana Burianová z 9. B. Jana Koďousková z 5. C naši školu velmi
úspěšně reprezentovala v matematických soutěžích, v době slavnostního
oceňování však pobývala na škole v přírodě.
Po vyhlášení výsledků byli ocenění účastníci pozváni k rautu
a bowlingovému turnaji, který si všichni náramně užili. Ještě jednou
blahopřejeme našim neúspěšnějším žákům.
Mgr. Michal Hlavatý
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Miniházená OPEN Turnaj ASTRA Praha
30. května zakončili tradičně naši miniházenkáři svou sezonu na největším pražském turnaji škol.
Naše škola vyslala týmy do obou dvou věkových kategorií a k vidění byla moc pěkná házená.
Mladší tým odehrál všechny zápasy ve své kategorii (1. – 3. třídy) s obrovským nasazením,
a přestože nepostoupil až do finále, odnesl si krásné diplomy a sladkou odměnu. Nenechali jsme se
zastrašit ani soupeři, kteří byli o hlavu větší, a vzájemně jsme si se starším týmem fandili.
Starší tým odehrál sedm vyrovnaných zápasů, ve který přálo štěstí občas nám a občas soupeři.
Bohužel došlo během turnaje ke zranění dvou klíčových hráček a kapitánek Karolíny Ludwig a Karolíny
Kleindienstové. Tým to však nepoložilo, naopak jsme se semkli a bojovali jsme i za obě zraněné holky.
Celkové umístění v horní polovině tabulky (9. místo z 21 týmů) považujeme za úspěch a už se těšíme na
další sezonu miniházené.
Mgr. Jaroslava Sýkorová

Turnaj ve volejbalu
Dne 25. května naše škola pořádala turnaj ve volejbalu o Pohár starosty Prahy 15. Turnaje se
zúčastnily školy ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Nad Přehradou, ZŠ Hostivař, ZŠ Hornoměcholupská
a samozřejmě naše ZŠ Křimická. Naši školu reprezentovali Kristýna Štěpánská, Zuzana Burianová, Lucie
Hájková, Adéla Tempelová, Tereza Lachová, Petr Řehák, Daniel Vaniš, Antonín Krotil, Marek Langr
a Richard Krysta.
Naši žáci velmi dobře a odhodlaně bojovali, ale bohužel, na výhru to nestačilo. Vážně nás
poznamenalo i zranění Richarda, který si vyvrtnul kotník. Ríšovi přejeme brzké uzdravení a našim
sportovcům do budoucna více štěstí.
Adéla Tempelová
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Atletické závody 2018
V úterý 13. června proběhly atletické závody jako poslední sportovní klání v rámci Poháru starosty
Prahy 15. Celkem se zúčastnilo 12 žáků a žákyň 1. stupně a 12 žáků a žákyň stupně druhého. Počasí se naštěstí
umoudřilo a z ranního deště nic nebylo. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na 60 m, skok do dálky a běh na
400 m - pro1. stupeň. 2. stupeň měl svou kategorii o něco obtížnější. Žáci poměřili své síly v běhu na 60 m, ve
skoku dalekém a v běhu na 600 m. Do hodnocení se započítávaly všechny výsledky a navíc byli oceněni
i vítězové v trojboji.
Z naší školy byly úspěšné: Nela Ficová – 1. místo v kategorii dívek 6. - 7. tříd, Monika Florová – 1. místo
v kategorii 8. - 9. tříd a Tereza Tiptová – 2. místo v kategorii 8. - 9. tříd.
Všichni pečlivě sbírali body, které nás v celkovém hodnocení poháru vyneslo na 3. místo.
Blahopřejeme a všem zúčastněným patří velké díky.
Mgr. Zuzana Piherová

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Okresní kolo soutěže OVOV se konalo 23. dubna na ZŠ U Obory. Na stupních vítězů stáli tito žáci:

Tereza Tiptová, Marek Drahoš, Richard Krysta, Veronika Černá, Tereza Skládalová a Monika Florová.
Do krajského finále OVOV postoupili Marek Drahoš a Tereza Tiptová, kteří měli možnost poměřit své síly
s nejlepšími sportovci z celé Prahy. Sára Zavřelová z 1. stupně kromě závodění pomáhala i s přípravou akce svému
tatínkovi a organizátorovi akce OVOV Radku Zavřelovi (bývalý fotbalista pražské Dukly). Jako třešničku na dortu
si Sára odvezla medaili za třetí místo ve své kategorii. Gratulujeme a všem sportovcům děkujeme za reprezentaci
školy a předvedené výkony.
David Fišer
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TALENT
Jedenáctiletý Václav Koudelka z 5. A se závodně věnuje judu a slaví úspěchy nejen u nás, ale i na
turnajích v zahraničí. .
Jak ses dostal k judu?
K judu jsem se dostal vlastně úplně náhodou. V naší škole probíhal a nadále i probíhá kroužek juda pod
vedením trenéra Martina Rašína. Rodiče mě tam zkusili přihlásit a mně se judo zalíbilo. Postupem času
jsem přešel do závodní skupiny, kde jsem dodnes.
Jak dlouho se judu věnuješ?
Začínal jsem v první třídě, tedy od svých šesti let.
Kde a jak často trénuješ?
Každé pondělí a čtvrtek chodím do Judo Academy na Háje a každé úterý a středu na Folimanku, kde mám
možnost zlepšovat se a utkat se s dětmi z jiných oddílů. Tréninky mám tedy čtyřikrát týdně.
Jak často jezdíš na závody?
Závody mám pravidelně každou sobotu a výjimečně je mívám i v neděli.
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Kolik už jsi získal pohárů a medailí?
Pohárů mám celkem dvanáct a medailí okolo sedmdesáti. Každá medaile má však jinou váhu a cenu.
Co považuješ za svůj největší úspěch?
Mezi mé největší úspěchy patří první místo na mezinárodních závodech v rakouském v Kufsteinu, kde
jsem změřil síly s několika cizinci. Hodně si cením i druhého místa z Nového Bydžova, protože jsme se
v mé váhové kategorii do 38 kg sešli v hojném počtu a konkurence byla veliká.
Jaký je tvůj judistický vzor?
Moji trenéři a také čeští reprezentanti Lukáš Krpálek a Pavel Petřikov.
Chceš se judu věnovat i v budoucnu?
Ano, rád bych se stal trenérem a chtěl bych předávat své zkušenosti další generaci.
Máš ještě nějaké jiné koníčky kromě juda?
Obecně mám rád hlavně sport. S rodinou chodíme běhat do lesoparku, s tátou si rádi zaposilujeme.
Zkouším i další sporty, ale pouze rekreačně. Například jezdím na kole, plavu, atd.
Podporují tě rodiče v judu?
Ano, pomáhají mi s fyzičkou, ale podporují mě i psychicky a samozřejmě finančně. Spoustu času jim
zabere, když mě doprovázejí na závody.
Adéla Kohoutová, Adéla Čechová a Terezie Koudelková

1. ROČNÍK

Škola v přírodě třídy 1. A
Žáky 1. A čekala první škola v přírodě v Příchovicích. Děti se nemohly dočkat. Aby věděly, jak rychle se
blíží den odjezdu, 18. květen 2018, odstřihávaly už od dubna z vyrobeného metru den po dni.
Konečně nastal den D. Poslední zamávání rodičům a hurá za zábavou. Na škole v přírodě na děti čekala
olympiáda netradičních disciplín, lesní bojovka, karneval, diskotéka, celotýdenní hra, opékání buřtů a zpívání
u táboráku, také celodenní výlet na rozhlednu Štěpánka a návštěva vojenského bunkru se vším, co dříve vojáci
potřebovali k přežití, půldenní výlet byl na rozhlednu Járy Cimrmana a přírodní zábavný park.
Týden rychle uběhl. Poslední den je čekalo vyhodnocení všech soutěží, rozdání diplomů a odměn a už
jenom rychle zabalit, naposledy se vyspat a zpět k maminkám a tatínkům. Domů se dětem moc nechtělo, ale na
rodiče se už těšily. Škola v přírodě se všem líbila a příště prý pojedou zase. Třídní učitelka Jana Tůmová, asistentka
Pavla Kostorková a vychovatelka Monika Sálíková si to také moc užily a prý příště pojedou také.
Mgr. Jana Tůmová

Výlet do Přerova
nad Labem
V dubnu si žáci 1. B a 1. C byli
prohlédnout skanzen v Přerově nad
Labem. Seznámili se s životem
venkovských lidí na konci 18. století.
Viděli staročeské chalupy, stodoly a starou
školu. Před staveními byly malé zahrádky
s bylinkami a jarními kytičkami. Zajímavá
byla oslovská lavice, staré učebnice
a školní pomůcky. Byl to moc pěkný výlet
do minulosti.
Mgr. Ilona Karafiátová
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2. ROČNÍK

Co dokáže voda
Dne 9. května navštívila naše třída 2. B potřetí
a naposledy v tomto školním roce Toulcův dvůr. Konkrétně se
jednalo o program „Co dokáže voda“. Doslova všemi smysly
jsme poznávali vodu a její vlastnosti. Poznávali jsme ji po sluchu,
na dotyk, zkoumali jsme ji po chuti i po čichu. Vytvořili jsme
i vodní kapelu a snažili se udělat z modelíny lodičku tak, aby
unesla skleněnou kuličku. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Tak
zase třeba příští rok!
Mgr. Daniela Holičová

ŠvP - Benešovský mlýn
V pondělí jsme vyjeli na školu v přírodě do krásných jižních Čech. Přijeli jsme do penzionu
Benešovský mlýn, kde nás hezky uvítali. Hned první den jsme se vydali na výlet do Čertovské kovárny,
kde jsme poznávali pohádkové bytosti a vyrobili dárek pro rodiče. Po celou školu v přírodě jsme plnili
úkoly z programu Mimozemšťané. Každé dopoledne jsme se učili, a protože nám počasí přálo, tak jsme
každé odpoledne trávili venku a hráli jsme různé hry. Poslední večer nás čekalo vyhodnocení a diskotéka.
Moc se nám vše líbilo.
Žáci 2. A a 2. C

Putování za pohádkou
Ve čtvrtek 24. května jsme se navštívili v knihovně na Opatově interaktivní program Putování za
pohádkou. Zapojili jsme se do besedy o pohádkových bytostech a zahráli si i divadlo. Moc se nám tu líbilo.
Žáci 2. A a 2. C
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Škola v přírodě

v

Žáci 2. B a 3. C strávili ozdravný pobyt v krásném prostředí Šumavy. Bydleli jsme nedaleko obce Nový
Dvůr na venkovské samotě v historické budově penzionu Baurů Dvůr, obklopeni šumavskými loukami a čistými
lesy. Pobyt měl téma Piráti Jacka Sparrowa – děti musely nejprve naverbovat posádku, spojit své síly a získat
souřadnice k pirátské truhle, aby pak mohly nalézt ukrytý poklad a stát se tak právoplatnými piráty Jacka
Sparrowa. Po pirátském tažení se děti mohly vydovádět na přilehlé louce a travnatém hřišti, nebo využít pískoviště
a houpačky. Velký úspěch sklidila prohlídka Pošumavského hasičského muzea ve Stachách a také večerní
bojovka, kterou si děti moc užily!
Mgr. Hana Ježková

Vesmír kolem nás
Koncem května se 3. A a 3. B vypravily za poznáváním do pražského planetária v Holešovicích. Zaujal
nás pořad s názvem Vesmír kolem nás. Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavostí o planetách, souhvězdích
i jiných vzdálených galaxiích. Nikdo z nás netušil, kolik dosud neobjevených tajemství se skrývá ve vesmíru.
V předsálí jsme si potom mohli prohlédnout i vyzkoušet spoustu dalších nebeských zvláštností, kuriozit
a zajímavostí. Nechyběl ani nákup upomínkových předmětů. Již teď se těšíme na další návštěvu.
Irena Soukupová
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4. C v České televizi
Na televizi se dívá každý z nás, ale jak to v televizním studiu vypadá při natáčení, už my víme
přesněji. Ve čtvrtek 12. dubna jsme navštívili Kavčí hory, sídlo České televize. Sice jsme prošli jenom
část ze 42 km chodeb televizní budovy, ale to nejzajímavější jsme viděli. Ve čtyřech velkých televizních
studiích se právě natáčely pořady Tam Tam, chystala se scéna pro pořad Sama doma. Přímo v akci jsme
zastihli herce Martina Písaříka a Míšu Maurerovou. Minuli jsme se s paní Jiřinou Bohdalovou a pan
Aleše Hámu jsme nemohli rušit, protože moderoval soutěž „Kde domov můj“.
Na závěr jsme si vyzkoušeli práci kameramanů se skutečnou televizní kamerou a zjistili jsme,
jaká kouzla používají hlasatelé zpráv, totiž čtecí zařízení. Taková nápověda by se hodila i ve škole.
A ještě jedna zajímavost. Víte, čemu se v budově ČT říká „pitevna“? Ano, správně, je to jídelna.
Mgr. Lenka Zadražilová

Setkání s Českým lvem
Asi ne každý den se vám naskytne příležitost podívat se do filmového studia. V Praze jsou taková
studia tři a my jsme si prohlédli to nejbližší. Sídlí na Vinohradech a má krásné jméno STUDIO HAFAN
FILM.
Hned u vchodu nás přivítal slavný český režisér animovaných filmů a držitel dvou Českých lvů
pan Jan Balej. A pak už jsme se dostali do světa filmových triků a kouzel. Viděli jsme rekvizity z filmů
Malá z rybárny, Fimfárum, O Bertíkovi a Josefce aj. Zaujala nás i studia, kde vznikají kulisy, loutky
a zhlédli jsme průběh natáčení nového celovečerního animovaného filmu Barevný svět. I závěr jsme si
užili, osvěžili jsme se výbornou zmrzlinou.
Mgr. Lenka Zadražilová
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4. B a 4. C opět na horách
Loni nám na škole v přírodě učarovaly Krkonoše, a proto jsme se letos na sever České republiky
vrátili. 4. června jsme se vypravili do Rokytnice nad Jizerou, kde nás v hotelu Roxana čekal týden plný
her a zážitků. A program byl opravdu nabitý. Již v pondělí začala hra hledání pirátského pokladu, ve které
jsme museli prokázat spoustu dovedností a šikovnosti. K hledání pokladu samozřejmě patří i noční
dobrodružství, svou odvahu jsme prokázali. A i poklad jsme díky nasbíraným indiciím nakonec získali.
Na celodenním výletu jsme došli k Huťskému vodopádu s výškou 20 metrů, z vyhlídky Stráž jsme
sledovali panoramata Krkonoš a Jizerských hor. A také jsme navštívili muzeum Kravín ve Františkově.
Týden na horách uběhl jako voda, všem se nám tam líbilo i díky umění mistra kuchaře, který nás
den co den překvapoval dobrotami na talíři.
Mgr. Lenka Zadražilová, Mgr. Iva Knapová
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Na besedě v Městské knihovně
Určitě každý z vás občas řeší, jakou knihu si vybrat ke čtení, aby byla zajímavá, bavila nás a zároveň
rozšířila naše obzory. A když domácí knihovnička už nestačí, nastává pravý okamžik vydat se do knihovny, která
nabízí mnoho lákadel. Právě proto jsme se v pátek 26. května 2018 vypravili do Ústřední městské knihovny na
besedu tentokrát zaměřenou na novinky v literatuře pro děti.
Paní knihovnice měla připraven výběr zajímavých titulů z české a světové literatury, které jsou součástí
fondu knihovny. Vyprávěla nám o autorech a četla úryvky z vybraných knih. V knihovně nás také zaujala
vzpomínka na básníka Pavla Šruta, který letos v dubnu zemřel. Napsal několik desítek knížek pro děti. Z poslední
doby je asi nejznámější trilogie Lichožrouti, za jejíž první díl obdržel Pavel Šrut cenu Magnesia Litera. Vřele
doporučujeme ke čtení.
Žáci 5. B a PaedDr. Světlana Vojtová

ŠVP – Rokytnice nad Jizerou
Týden od 4. do 9. června 2018 strávily páté třídy na škole v přírodě v Rokytnici nad Jizerou. Přivítalo
nás příjemné počasí, které vydrželo po celý týden. Spolu s piráty, kteří pro nás připravili celotýdenní hru i noční
bojovku. Navštívili jsme řadu krásných míst – Vyhlídku na Stráži, Huťský vodopád či muzeum řemesel. Po celou
dobu pobytu se o nás starali jak učitelé, vychovatelé, tak i kuchaři, kteří pro nás vařili výborná jídla a moc jsme si
pochutnali. Závěr pobytu jsme zakončili diskotékou. Škola v přírodě se vyvedla na výbornou.
Ing. Michaela Marešová
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ
Ptá se tatínek Pepíčka:
„Pětka z matematiky,
proč?“ Pepíček: „Protože
šestka neexistuje.“
Z hodiny němčiny:
„Vyplývá z testu nějaké
ponaučení?“
Žák, který dostal špatnou
známku: „Nejezdi do
Německa, nedomluvíš se.“

Chlapec potká sousedku a povídá jí:
„Vy jste úplně jako z pohádky, paní
Malinová.“
„Vážně, Vašíku, to jsi mě potěšil
a z jaké?“ diví se polichocená
sousedka.
„Z té o ježibabě.“
Po tréninku se ptá tatínek syna:
„Jaká byla dneska hra?“
„Docela to ušlo, dal jsem dva góly.“
„A jaké bylo skóre?“ je stále
zvědavý tatínek.
„1:1“
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Šesťáci na ÚMČ Praha 15
„Platí se poplatky i za prase?“ I takové dotazy zazněly na úřadě 17. a 25. května z úst žáků 6. A a 6. B. Od
vedoucí kanceláře starosty paní Nejedlíkové jsme se dozvěděli mnoho informací o fungování a správě Prahy 15,
o jejích částech, historii a znaku. Paní Nejedlíková trpělivě odpovídala na všechny dotazy. Pouze kvůli odpovědi na
otázku, zda se platí poplatky za prasečího miláčka stejně jako za psa, si musela vyhledat příslušný předpis. Neplatí.
Mgr. Adéla Koryntová

Báječný výlet do Legolandu
6. A s 6. B vyrazily 15. června v nočních hodinách do Legolandu Gunzburg v Bavorsku. Po vstupu do
parku rázem zmizela únava z nočního putování autobusem. Nepřeberné množství atrakcí vykouzlilo na tvářích
účastníků zájezdu nadšení. Na úvod se nemohli vynadívat na 140 miniatur světových památek a staveb jako
Benátky, hamburský přístav nebo Berlín.
Mezi nejoblíbenější atrakce se zařadily různé horské dráhy, kterých je v Legolandu několik a každá trochu
jiná. Jedna vede strašidelným hradem, na další se pomocí brýlí člověk ocitne ve virtuálním světě, kde závodí s lego
panáčky, dostává se do různých dramatických situací jako nehody, padající mosty a laviny, kterými nakonec
šťastně projede do cíle. Další hojně navštěvovanou atrakcí byla Jungle X-pedition s divokou jízdou lodí prudkým
vodopádem, po které nikdo nevystoupil z lodi suchý. Ovšem příjemně svítící sluníčko všechny, co se vydováděli
na vodních atrakcích, brzy osušilo. Někdo si nenechal ujít návštěvu 4D kina a milovníci Lega si mohli dokoupit
jednotlivé kousky do svých stavebnic. Nabídka různého občerstvení je v Legolandu veliká a cenově velmi
příznivá. Zmrzlina moc dobrá, porce veliké.
Překvapením bylo, kolika šikovným dětem se úspěšně podařilo vystřílet hodem na plechovky obrovské
plyšáky. Radost a nadšení z výhry trochu vystřídala starost, kam je v autobuse uložit, ale i to se vyřešilo a po
půlnoci jsme šťastně dorazili zpět domů.
Mgr. Petra Henderson
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Švp Louňovice pod Blaníkem
Týdenní pobyt, který se nesl v duchu teambuldingových aktivit a na kterém jsme jako kolektiv
zapracovali na spolupráci a komunikaci, zafungoval jako příjemné osvěžení. Pomohlo tomu nádherné
počasí, které panovalo (až na jednu přeháňku) celý týden a umožnilo nám tak podnikat všechny aktivity
instruktory výborně připravené a naplánované. A když bylo vedro moc velké, využili jsme možnosti
osvěžení v bazénu či odvážnější jedinci v řece. Všichni také úspěšně zdolali Malý i Velký Blaník, bájné
vojsko však na legendárním vrchu nepotkali.
David Fišer

Fotografie v Národním technickém muzeu
Sedmé ročníky navštívily 12. června expozici Národního technického muzea, která se zabývá
vývojem fotografie. Žáci si pomocí interaktivních tabletů prošli celou výstavu a nakonec si sami vyzkoušeli
jednu z technik pořizování fotografií v chemické dílně. Věřím, že si tento program užili všichni účastníci.
Mgr. Michal Hlavatý
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v

Mafiáni z 8. A
Profesionální fotografování
tříd jsme chtěli v 8. A pojmout
seriózně. Zároveň jsme ale měli
nápad vyfotit se jako mafiáni s černými brýlemi a oblečením.
A tak jsme si tohle focení zařídili
sami. Někdo vzal foťák, někdo
stativ, další měl super kostým
a jiný skvělou náladu. A když se to
všechno dalo dohromady, vznikly
z toho tyhle super fotky.
Mgr. Adéla Koryntová

Sportovní a ozdravný pobyt
Žáci devátých tříd a 8. B strávili krásný týden na přelomu května a června u přehradní nádrže
Orlík. Prosluněné dny plné koupání, sportu, her a zábavy si užili opravdu všichni. Program byl natolik
bohatý, že si na své přišel každý. Největší úspěch mělo stavění vorů, na kterých pak třídy převážely své
učitelky, nebo orientační závod smíšených dvojic. Se zájmem se setkala i exkurze do elektrárny na
Orlíku. Zlatým hřebem byla závěrečná diskotéka, při které si děti volily největšího sympaťáka
a sympaťačku třídy nebo soutěžili ve street dance.
Mgr. Simona Procházková

29

9. ROČNÍK

Končíme…
Rok se s rokem se sešel a my zjišťujeme, že už se tu za pár dní vídat nebudeme. Jednou z našich
posledních společných akcí se stala škola v přírodě na Orlíku. Po celou dobu nám přálo počasí a panovala
dobrá nálada. Týden byl plný dobrodružství, sportu a hlavně zábavy. Myslím, že naši poslední školu
v přírodě jsme si všichni náramně užili a bylo to pro nás krásné zakončení 9. třídy. Děkujeme paní učitelce
Ludwig a paní učitelce Procházkové, že s námi tento pohodový týden prožily.
Adéla Tempelová

9. A

2009 - 2018
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ
Od originálu téměř k nerozeznání…
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CO? KDY? KDE? JAK?

Draci na Starých Hradech
Neváhejte a vstupte do starověkého dračího království.
Poznejte tajemství velkých smaragdových draků v pohádkovém
sklepě. Přijměte pozvání k dračímu králi Rozumbradovi
a společně s hradním čarodějem Mocjeďákem poznejte spoustu
zajímavých dračích lektvarů a kouzel. Na půdě se můžete potkat
s rubínovými draky Rubijáky a seznámit se s ohnivými, skalními,
vodními, lesními, nočními, bahenními, písečnými, sněžnými,
zlatými a také sklepními draky. Seznámíte se s nimi na hradě
a zámku Staré Hrady od 21. dubna do 28. října od 10 do 17 hodin.
Anna Mikulová

Jurský svět: Zánik říše
V červnu přichází do kin již druhý díl úspěšného filmu
Jurský svět. Děj plynule navazuje snahou lidstva o zabránění
vyhynutí dinosaurů. Na ostrově Isla Nublar má totiž dojít
k výbuchu sopky, který má celý druh zahubit. V hlavní roli se
opět objeví Chris Patt, jako Owen Grady a nesmí samozřejmě
chybět Bryce Dallas Howardová, jako Claire. Režie tohoto filmu
se ujal J. A. Bayona a scénáře Derek Connolly a Colin Trevorrow.
Příběh nás zavede čtyři roky po napadení dinosaury do
zábavného parku. Na ostrově má v blízké době vybuchnout spící
sopka, a tak se Owen a Claire pustí do záchranné akce s cílem
převézt dinosaury z ostrova do bezpečí. Hlavním cílem našeho
hrdiny Owena bude nalezení Blue, ještěra, kterého vychoval. Po
příjezdu na velmi nestabilní ostrov, na který prší láva, odhalí
spiknutí, jež může planetu vrátit do prehistorických dob.
Terezka Koudelková

Venkovní úniková hra
Assassinis girl je venkovní úniková hra plná hádanek a
úkolů, které budete mít možnost společně se svými přáteli
vyřešit. Na několik hodin se stanete hlavní hrdinkou příběhu
Assassinis a ocitnete se v rudolfínské Praze roku 1588.
Dostanete se mezi nebezpečné zbrojnoše, mystiky a tajemné
alchymisty.
Akce se koná celé léto až do 14. října 2018 na Malé
Straně, začíná se v ulici Jánská 238/4. Hra je vhodná pro 2 až
6 hráčů. Rezervace není nutná, ale každý hráč musí mít
aplikaci, která je ke stažení na www.hunter.games/android
nebo www.hunter.games/ios.
Sofie Bílková

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
dovolená, se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde
si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si
užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní parník nabídnout,
od strašidelného volejbalu po exkurze a opalování při měsíčku. Když však
Mavis zjistí, že se Drákula zamiloval do záhadné kapitánky lodi Eriky, která
skrývá strašlivé tajemství, které by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane
se z dovolené snů noční můra. Na premiéru se můžete těšit 12. července.
Tereza Tiptová
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ZAMĚŘENO NA...

LETNÍ PRÁZDNINY

Blíží se letní prázdniny a spousta lidí by se chtěla někam vydat. Máme pro vás několik nápadů, kam se můžete podívat,
abyste se nenudili.
Kamzíkova stezka u Olomouce
Třináct metrů nad zemí najdete zábavný systém prolézaček, chodníků, žebříků a lan. Patnáctimetrovou
skluzavkou se poté dostanete opět na výchozí bod. Trakce je vhodná pro děti i dospělé.
Tajemné znojemské podzemí
Znojemské podzemí je labyrint proplétajících se podzemních chodeb, místy až čtyři patra nad sebou,
o celkovém rozsahu cca 25 km. Podzemní síť chodeb dodnes udivuje důmyslně budovanými větracími šachtami,
kouřovody a studnami. Do tajemna můžete nahlédnout na prohlídkové trase až s hororovým laděním.
Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi
Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi nabízí návštěvníkům nevšední podívanou na historii
letectví. Sbírka více než 25 letadel se skládá z historických i současných strojů.
Labyrintárium Loučeň
Jestliže hledáte něco, co nemá obdoby v Čechách, ba ani v Evropě, pak jste se ocitli na správné adrese.
Přesně takovou raritou je labyrintárium umístěné v loučeňském zámeckém parku.
Stezka korunami stromů u Lipna
První stezka korunami stromů v České republice je otevřena celoročně. Stezka, v délce 372 m z dřevěné
konstrukce, je citlivě zasazena do smíšeného lesa a při maximálním stoupání 2 - 6% se dostanete až do 24metrové
výšky. Stezka je zakončena čtyřicetimetrovou vyhlídkovou věží.
Koupaliště v Radotíně
Biotopové koupaliště v Radotíně tvoří umělá vodní nádrž s přírodním vzhledem, která se čistí biologicky bez chemie, pouze pomocí rostlin a ekosystémů ve filtračních lagunách. Koupání je vhodné nejen pro rodiny
s malými dětmi, ale i pro alergiky, kterým by chlór v klasickém koupališti vadil.

Termální lázně Velký Meder
Jedná se o termální lázně na Slovensku ve Velkém Mederu, asi 5 km od hranic s Maďarskem. V areálu
o rozloze asi 800 m2, se nacházejí čtyři vnitřní bazény s teplotami 25 - 30°C a šest venkovních s 30 - 35°C, z nichž
jeden je s normální teplotou asi 24°C. Kromě těchto bazénů určených pro děti, relaxaci a plavání, jsou zde také
čtyři klouzačky a tři tobogány. Dva jsou obyčejné vnitřní a jeden venkovní s trychtýřem. Areál samozřejmě nabízí
občerstvení a hned vedle můžete najít několik hotelů.
Disneyland
Máte rádi pohádky od Disneyho? Pokud byste si o prázdninách chtěli užít legraci a podívat se do Paříže,
hlavního města Francie, můžete zavítat do Disneylandu! V tomto zábavním parku si Disneyových postaviček
můžete užít, kolik chcete. Můžete si zde prohlédnout pohádkovou říši a na chvíli vplout do světa fantazie. Podle
vzoru z amerických Disneylandů se dělí i ten francouzský na pět tematických zemí, jež jsou soustředěny kolem
zámku, který je dominantou a symbolem parku Disneyland Paris. Disneyland se nachází 32 km východně od
Paříže ve městě Marne-la-Vallée.
Adéla Kohoutová, Lucie Pondělíčková Michal Kadečka a Radek Vinařský
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Exploited s Momou se rozešli
Petr Altof, známý pod jménem Exploited, a Martina
Horňáková alias Moma se po několika letech vztahu rozešli. Už spolu
nenatáčí videa ani nedávají společné fotky na sociální sítě. Nedávno si
koupili dům, ale místo s Momou bydlí Exploited se svými dvěma
kamarády. Oba dva cestují sami po světě a už společně netráví žádný
čas. Moma dala na svůj Instagram příspěvek, kde vše vysvětlila:„Áno,
skutočne sme sa pred niekoľkými mesiacmi rozhodli, že každý pôjdeme
svojou cestou. Boly príliš odlišné a skĺbiť ich bolo čím ďalej tým
ťažšie, a tak sme spoločne učinili rozhodnutie, ktoré bude správne pre
oboch. Všetko sa pre niečo deje a my si potrebujeme každý prejsť tú
svoju cestu, na ktorej sa budeme rozvíjať a rásť ako dvaja individuálni
ľudia, ako sme to vo vzťahu nedokázali.“
Marika Malá

Narodil se princ
Dne 23. dubna 2018 se narodil britskému královskému páru
princi Williamovi a vévodkyni Kate syn. Vévodkyně ho přivedla na
svět v 11 hodin místního času. Kate rodila v nemocnici St. Mary’s
v Paddingtonu, kde s ní byl i její manžel William. V této nemocnici
rodila také Williamova matka Diana. Už sedm hodin po porodu odjela
vévodkyně s miminkem a Williamem do Kensingtonského paláce.
Chlapec je šestým pravnoučetem královny Alžběty II. a stal se pátým
následníkem trůnu.
Týden po porodu rodiče oznámili jméno svého novorozeného
syna, které zní Louis Arthur Charles. Veřejnosti bude známý jako Jeho
královská Výsost princ Louis z Cambridge.

Marika Malá

Královská svatba roku
Britský princ Harry a americká herečka Meghan Markle si řekli ano! Dne
19. května 2018 celý svět sledoval tuto pohádkovou svatbu, která se konala v kapli
sv. Jiří na hradě Windsor. Na svatbu dorazily známé osobnosti, například herec
George Cloony s manželkou Amal, tenistka Serena Williamsová nebo David
Beckham s manželkou Victorií, kteří se účastnili i svatby prince Williama. Královna
Alžběta II. rozhodla, že novomanželé budou používat titul vévoda a vévodkyně ze
Sussexu.
Marie Chytrová a Adéla Čechová

Superstar 2018
Novou superstar 2018 se stává... Tereza Mašková. Tak tahle
slova zazněla v neděli 10. června večer. Holka, kterou všichni ze
začátku znali hlavně díky jejím růžovým vlasům. To se ale po několika
kolech změnilo. Její hlas byl tak excelentní a zajímavý, že už nikdo
neřešil růžovou hlavu, ale všichni se zamilovali do jejího hlasu. Podle
rozhovoru uvedla, že tomu nemůže uvěřit, všem moc děkuje a doufá, že
nikoho nezklame a bude makat o sto šest. A jak naloží s výhrou? Chtěla
by vzít rodinu na dovolenou na Maledivy a zbytek investovat do svojí
kariéry. Teď by si ale chtěla trochu odpočinout a nabrat síly.
Budoucnost má jasnou - věnovat se naplno hudbě. Chtěla by zkusit
například muzikál.
Adéla Čechová
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