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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ  
SETKÁNÍ 

 

Vážení rodiče, milí žáci 

 a přátelé školy,  

srdečně Vás zveme na 

KDY: V úterý 10. prosince 2013 

 

V 16 hodin bude zahájena 

VÁNOČNÍ TRŽNICE, kde si 

můžete zakoupit krásné výrobky. 

 

V 17 hodin se sejdeme na 

ZPÍVÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH  

v atriu školy. 



Milí čtenáři, 
vítáme vás do nového školního roku. U nás v redakční radě je všechno 

při starém, můžete se těšit na oblíbené rubriky jako REPLAY, 

DRBÁRNA, CO? KDY? KDE? JAK? nebo novinky ze školy. Doufáme, že 

Vám náš časopis přinese alespoň trochu zábavy a rozptýlení během 

školního roku. Snad se vám líbí podzimní obálka i obsah časopisu.  

                                                                 Vaše redakční rada 
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 Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Mariana Stichová 
 

 

1. Jak dlouho učíte na naší škole? 

Na škole učím od března 2013. 

2. Který předmět jste měla 

nejraději a který patřil mezi vaše 

nejméně oblíbené, když jste 

studovala? 
Nejraději jsem měla dějepis              

a nejhorší pro mě byla matematika 

3. Čím jste chtěla být, když jste 

byla malá? 
Chtěla jsem být astronautem. 

4. Co děláte ve volném čase? 
Nejradši čtu a spím. 

5. Jaký je váš vztah ke zvířatům? 

Máte nějakého domácího 

mazlíčka? 
Můj vztah ke zvířatům je kladný, 

doma máme fretku a kočku. 

6. Jakou posloucháte hudbu? 

Poslouchám Michaela Bublela          

a Briana McKnighta. 

7. Kdybyste chytila zlatou rybku, 

jaká by byla vaše tři přání? 

Být vysoká štíhlá blondýna, vše 

ostatní už mám.  

8. Co byste chtěla dělat, kdybyste 

nebyla paní učitelka? 

Žena v domácnosti. :-D 

9. Jaký je váš oblíbený film nebo 

pořad? 

Moje oblíbené filmy jsou Matrix       

a Zápisník jedné lásky, ze seriálů 

Partička. 

10. Čím vás žáci nejvíce rozčilují? 

Když jsou zlí jeden na druhého. 

Když jsou nepříjemní na mě, s tím se 

nějak vyrovnám. 

11. Jaké je vaše nejoblíbenější 

jídlo? 
Jsu Češka - tož knedlo zelo. :-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Měla jste někdy chuť nechat 

profese učitelky? 

Ale jo. A taky na chvíli nechala        

a překládala. 

13. Na jaké místo na světě byste se 

chtěla podívat? 

Do Machu Picchu, ztraceného města  

Inků. 

14. Jak trávíte prázdniny? 
Chalupařím. 

15. S kterou postavou z historie 

nebo současnosti byste se chtěla 

setkat? A proč? 
S Puškinem, miluju Oněgina. 

 
                              Martina Pišínová 

                              Martin Komenda       

INTERVIEW 
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NOVINKY OD NÁS 

Ohlédnutí za koncem školního roku 
 Tak tedy zase další "devítka" odchází do života. Je čtvrtek a poslední zvonění. 

Děvčata mají dávno dopředu vybrané šaty, kluci mají nový oblek. Bude se hodit i do 

tanečních. 

Najednou to opravdu všem dochází. Zítra si vezmeme vysvědčení a... končíme. 

Ještě poslední úpravy a už paní ředitelka volá 9. A do atria. Tam čekají spolužáci, učitelé 

i rodiče. Prvňáčci se s námi loučí vystoupením, které se opravdu líbí. Vyznamenaní žáci 

převezmou odměny a následuje slavnostní oběd. Paní školnice s paní ředitelkou nás vedou 

do jídelny. Oběd byl znamenitý a dort už jen sladkou tečkou.  V pátek je vysvědčení      

a opravdu poslední hodina v naší třídě. Nikomu se nechce do šatny. Řadíme se u schodů    

a já nemusím říkat: "Děti, seřaďte se a jdeme". Dvojice stojí u schodiště a čekají. Je 

ticho. Tak jen vykročit správnou nohou. 

                                                                 Mgr. Květa Nekolová 
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NOVINKY OD NÁS 

Dopravně bezpečnostní den 
 Hostivařská přehrada je přehradní nádrž vybudovaná na potoce Botiči. Je to největší vodní 

plocha v Praze. Pro děti z Hostivaře bylo toto jejich důverně známé místo dějištěm ukázek z činnosti 

hasičů, policie a vodních záchranářů. Dopravně bezpečnostního dne se zúčastnili žáci několika škol, 

mezi kterými byli i žáci 3. a 4. tříd z naší školy. 

 U přehrady byli připraveni hasiči, vodní záchranáři, policisté a letečtí modeláři, aby předvedli 

ukázky ze své práce. 

 Dopravně bezpečnostní den byl zahájen ukázkami bojového umění policejní zásahové 

jednotky. Policisté předvedli profesionální sebeobranu, kterou používají při napadení nebezpečnými 

pachateli. 

 V další části programu se děti dostaly do vozidla záchranné služby, seznámily se s jeho 

vybavením a vyzkoušely si i jednu ze základních diagnostických činností. Vyvrcholením programu se 

stala ukázka práce příslušníků vodní záchranné služby, kteří názorně předvedli záchranu tonoucího. 

Dopolední program uzavřeli letečtí modeláři s ukázkami své práce. Během dopoledního programu děti 

obdržely od jednotlivých záchranných složek upomínkové předměty. 

 Přesvědčili jsme se, jak významná a nenahraditelná je práce záchranářů, hasičů a policie. 

Poznali jsme, že práce u záchranných složek je velice těžká – opravdu jen pro odvážné a fyzicky 

zdatné uchazeče. Některé děti zapřemýšlely o tom, jaké by to bylo jít v dospělosti v jejich stopách, 

pracovat v tak náročné a přitažlivé profesi. 

 Účelem této akce bylo nejen obohacení dětí o pěkné zážitky, pobavení, ale hlavně alespoň 

zčásti poznání a pochopení bezpečnosti s důrazem na úctu ke zdraví. Dopravní výchova je součástí 

celoživotního učení a měla by vést ke snížení rizikových situací v životě dětí. Rozlišujeme bezpečná 

místa pro hru a uplatňujeme pravidla chůze po chodníku a po silnici. 

                                                                                                          Žáci 3. a 4. tříd. 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Máme nové hřiště 
 V pondělí 30. září se na naší 

škole konalo slavnostní otevření 

zrekonstruovaného hřiště určeného na 

fotbal a na házenou. Slavnostního 

otevření se zúčastnila také 

místostarostka Městské části Praha 15 

paní Lucie Prinzová. Žáci prvního          

a druhého stupně si za účasti celé školy 

zahráli exhibiční fotbalový zápas. 

      Martina Pišínová, Karolína Hynková 
 

Připomněli jsme si 95. výročí vzniku 

ČSR 
 22. října 2013 jsme se zase sešli u pomníčku. 

Uplynulo již 95 let od vzniku ČSR a ukončení první 

světové války. Setkání opět organizovala místní 

organizace Svazu bojovníků za svobodu, zúčastnili se 

také zástupci Úřadu Městské části Praha 15 v čele 

s panem starostou ing. P. Klegou a zástupci dalších 

společenských organizací – třeba místní obce 

baráčníků a Sokola. Poprvé se této akce se zúčastnili 

také žáci ZŠ Veronské náměstí s paní ředitelkou Mgr. 

Boženou Rezkovou.  

 Tentokrát převzaly čestné uznání, v němž byla 

oceněna spolupráce školy se Svazem bojovníků za 

svobodu paní učitelka A. Chmelařová a J. Kučerová. 

Památku těch, kdo se zasloužili o vznik 

Československa, jsme si připomněli položením věnců 

za pomoci žáků 9. ročníku ZŠ Křimická a ZŠ 

Veronské náměstí a kulturním vystoupením žáků       

2. stupně, které připravila paní učitelka Nekolová. 

  Mgr. Jana Kučerová 
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Kroužky vedené učiteli školy - 2013/2014 

     
malujeme pro radost 3. - 4. tř. středa 13.30-15.00 I. Matyášková 

keramický kroužek 2. - 5. tř. středa 13.00-15.00 M. Štočková 

keramický kroužek 3. - 5. tř. úterý 13.30-14.30  V. Kolářová 

keramický kroužek 1. - 2. tř. pátek 13.00-14.30 J. Kasíková 

keramický kroužek 1. tř. pondělí 12.30-13.30 Z. Šimková 

keramický kroužek 1. stupeň čtvrtek 14.00-15.30 Z. Šimková 

flétnový soubor 4. tř. úterý 13.30-15.00 S. Vojtová 

přírodovědný kroužek 1. tř. čtvrtek 12.45-13.45 M. Štočková 

přírodovědný kroužek 2. - 5. tř. čtvrtek 14.00-15.00 M. Štočková 

přírodovědný kroužek 1. tř. pátek 12.30-13.30 M. Štočková 

kroužek aranžování 2. stupeň středa 14.00-15.00 Z. Šimková 

florbal 1. stupeň pondělí 14.30-16.00 J. Carda 

florbal 1. stupeň středa 14.30-16.00 J. Carda 

florbal 2. stupeň úterý 15.30-17.00 J. Carda 

florbal 2. stupeň čtvrtek 15.30-17.00 J. Carda 

joga 1. - 3. tř. úterý 15.00-16.00  D. Mikulášková 

NOVINKY OD NÁS 
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Další kroužky - 2013/2014 

     angličtina s rodilým 

mluvčím 1. tř. čtvrtek 12.45-13.30 Wattsenglish 

angličtina s rodilým 

mluvčím 2. tř čtvrtek 13.40-14.25 Wattsenglish 

angličtina s rodilým 

mluvčím 

3. tř. + 

začátečníci ze 

4. tř. čtvrtek 14.35-15.20 Wattsenglish 

angličtina s rodilým 

mluvčím 

4. a 5. tř. 

pokračovací  

z loňska čtvrtek 15.30-16.15 Wattsenglish 

šachový kroužek 1. stupeň čtvrtek 14.45-15.30 V. Kovář 

dáma 2. - 9. tř. středa 14.00-15.00 F. Kareta 

počítače a internet 1. stupeň středa 13.45 -14.45 Agentura Kroužky 

věda nás baví 1. stupeň pondělí 13.45-14.45  

P. Wenzelová,  

T. Benešová 

Ohňostroj barev 1. stupeň středa 13.30 – 15.00 E. Antošová 

Ohňostroj barev 1. stupeň středa 15.00 - 16.30 E. Antošová 

Ohňostroj barev 1. stupeň čtvrtek 13.30 - 15.00 E. Antošová 

vaření 1. a 2. stupeň středa 14.00-15.30 H. Slavatová 

tenis 1. tř. pondělí 13.35-14.35 K. Hrdlička 

oddíl judo zač./pokroč. pondělí 16.00-19.00 M. Rašín 

oddíl judo zač./pokroč. čtvrtek 13.45-16.45 M. Rašín 

kroužek miniházené 2. - 5. tř. úterý 14.00-15.00 Z. Harmáčková 

rehabilitační cvičení 1. skupina pátek 13.40-14.25 MUDr. Švejdová 

rehabilitační cvičení 2. skupina pátek 14.30-15.15  MUDr. Švejdová 

rehabilitační cvičení 1. skupina pátek 14.00-14.45 P. Petrů 

rehabilitační cvičení 2. skupina pátek 14.45-15.30  P. Petrů 

     Další kroužky   www.rarasek.iprostor.cz 

 

atletika 

základy atletiky, vede lektor, který má bohaté trenérské zkušenosti,  

odkaz na jeho práci naleznete na www.bsorabbit.eu  

  

pondělí 15.00-16.00  

 disco tance a break dance- moderní tancování pro kluky i holky, věk dětí 8-12let 

  

pondělí 14.30-15.30  

 

                                                               NOVINKY OD NÁS 
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NOVINKY OD NÁS 

Charita na naší škole 
 Poděkování patří všem, kdo se účastní naší charitativní sbírky pro Azylový dům Rybka 

v Husinci, za to, že nejste lhostejní, že jste pochopili, že naše pomoc je neustále potřebná. V září jsme 

přinesli nádobí, hračky, knížky, mobily, postýlky, oblečení, obuv, kočárky pro panenky i pro 

miminko, zabalili jsme už i tři krabice dárků k Vánocům. 

 V listopadu si tuto akci znovu zopakujeme. Je potřeba zase všechno a ještě znovu dva kočárky 

pro miminka, lednice a pračka. 

 Závěrem chci poděkovat za pomoc při této akci všem kolegům, paní učitelce Šimkové za azyl 

pro kočárky, paní školnici Wünschové, paní hospodářce Hamerové, našim paním kuchařkám, vedení 

školy, které má pochopení pro tuto práci, rodičům, ale hlavně vám, dětem.  

                                                                                                                Mgr. Květa Nekolová 

 

Vážená paní ředitelko, 

 

chtěla bych poděkovat za sbírku, kterou pro naše dva azylové domy Rybka (pro rodiny      

s dětmi) v minulých dnech vaše škola uspořádala a která je výjimečná v tom, že sbírky pro 

nás připravuje několikrát do roka a věnuje nám věci, které právě potřebujeme. 

 Samozřejmě musím poděkovat všem žákům, kteří se na sbírce podíleli a věci 

přinesli. Poděkování patří i všem rodičům, kteří dovolili svým dětem věci přinést a darovat. 

Nesmím zapomenout na iniciátorku sbírky paní učitelku Nekolovou, která se nad rámec 

svých povinností snaží věci sehnat a v určitý čas nám předat. Věřte mi, je to pro nás 

skutečně veliká pomoc. Věci jsou všechny pěkné, a hlavně potřebné. Vaši žáci ještě „mým“ 

dětem připravují dárky na Vánoce. Prostě jedním slovem úžasné.  

 Máte nejen skvělý kolektiv, ale i žáky. Ještě jednou veliké poděkování všem, kteří 

se na této sbírce podíleli. 

                        

                         S úctou 

                                                   Eva Dvořáková 

                                                   ředitelka Azylového domu Rybka Husinec 

                                                   a Azylového domu Rybka Studená 
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NOVINKY OD NÁS 

Přírodovědné soutěže na Křimické 
Se začátkem školního roku začal nový maratón sportovních a vědomostních soutěží, v kterých si 

ověřujeme své schopnosti v konkurenci s ostatními školami. 

 Vědomostní soutěže odstartovalo 26. září školní kolo Pražského pramene, přírodovědné soutěže pro 

2. stupeň pražských základních škol. Téma úvodního testu se každý rok mění, letos žáci odpovídali na otázky 

z fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a z matematiky, které se týkaly teploty.  

Ze školního kola vyšli vítězně Martin Komenda z 9. A a Adam Ježdík z 8. A, o třetí a čtvrté místo se 

dělili Karolína Hynková z 8. A a Vojta Franz ze 7. A. Bodový zisk obou vítězů znamenal pozvánku                

k dalšímu zápolení o postup do finále. Martin a Adam dostali zadání šesti úkolů, šlo zejména o pokusy            

s teplotou kapalin a s našimi termoreceptory v kůži. Adam praktické úkoly i teoretické otázky dotáhl do 

konce a své závěry odeslal k vyhodnocení na Gymnázium Botičská. Na postup do finále to tentokrát 

nestačilo, ale závěrečné výsledky jsou přesto potěšující. Pražského pramene se letos zúčastnilo 1499 žáků      

z 31 škol, o postup do finále zápolilo 109 žáků, z důvodu omezené kapacity laboratoří a exkurzí se finále 

účastní jen 23 soutěžících, Adam skočil 42. 

Přírodovědné znalosti prokazovali osmáci a deváťáci ještě v soutěži Přírodovědný klokan. 

Celorepublikovou soutěž každý rok organizují Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP Olomouc. 24 otázek 

z matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a ze všeobecných znalostí je odstupňováno podle obtížnosti            

a obodováno 3, 4 a 5 body. Za špatnou odpověď žáci 1 bod ztrácejí. 

Nejúspěšnějšími klokany byli tentokrát Jarda Kubíček (8. A) se 71 body, Eliška Wenzlová (8. A) se 67 

body a Martina Pišínová (9. A) se 64 body. Těm, kterým se výsledky nejúspěšnějších zdají špatné, bych 

chtěla doporučit statistiky výsledků na webových stránkách soutěže, kde zjistíte, že z 35 tisíc účastníků se 

podaří získat plný počet (120 bodů) jen jednomu, maximálně dvěma soutěžícím a že průměrný bodový zisk se 

pohybuje mezi 44 - 46 body. Fakulty organizují ještě Matematického klokana, který je určen pro všechny 

věkové kategorie základních škol, takže budoucím matematickým klokanům přeji otevřenou hlavu a bystrý 

úsudek. 

                                                                        Mgr. Kamila Merxbauerová 
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Třída 

Průměr           

na  žáka 

Množství ( v kg) Pořadí 

1.A 2,29 52,7 12.místo 

1.B 14,18 340,2 4.místo 

1.C 10,52 220,9 6.místo 

2.A 2,86 57,22 11.místo 

2.B 6,57 131,3 8.místo 

2.C 3,50 66,5 10.místo 

3.A 21,39 342,2 2.místo 

3.B 16,83 387 3.místo 

3.C 14,05 309 5.místo 

4.A 8,20 205 7.místo 

4.B 25,94 648,5 1.místo 

5.A 0,98 25,5 13.místo 

5.C 4,14 115,9 9.místo 

CELKEM (kg) 9,94 2901,92   

  

6.A 5,08 106,6 5.místo 

6.B 13,33 240 3.místo 

7.A 6,53 196 4.místo 

8.A 13,78 427,3 1.místo 

9.A 13,35 253,7 2.místo 

CELKEM (kg) 10,28 1223,6   

ŠKOLA CELKEM (kg) 10,04 4125,52   

NOVINKY OD NÁS 

Sběr papíru 
 I tento rok se konal tradiční podzimní sběr papíru. Výtěžek škola opět věnovala na 

adopci na dálku, konkrétně indickému chlapci Ashwatovi. Celkem jsme nasbírali 4125,52 kg. 

 Na 1. stupni vyhrála 4. B se 648,5 kg. Na druhém místě skončila 3. A a na třetím 

místě 3. B. Na 2. stupni se na prvním místě umístila 8. A s 427,3 kg. Na druhém místě 

skončila 9. A a na třetím 6. B. Všem třídám gratulujeme a těšíme se na další sběr.  

                                                  Kateřina Šindelářová, Karolína Hynková 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Dopis od Anandappa Ashwatha: 

 

Milí sponzoři, 

 jak se máte? Doufám, že dobře – mně se také daří dobře. Nyní jsem dokončil 

druhý rok inženýrského studia a do promoce mi zbývají dva roky. 

 V tomto školním roce jsem si vedl dobře, prospěl jsem s vyznamenáním. Naše 

škola pořádala sportovní den, zúčastnil jsem se kriketu a vyhrál jsem. Mezi třetím        

a čtvrtým semestrem jsem navštívil vodopády Gaganachukki a Barachukki, které leží 

v oblasti Mandaya, vzdálené asi 80 km od mé školy. S přáteli jsme si tento výlet užili. Je 

to krásné místo a moc se mi tam líbilo. Udělal jsem nějaké fotografie a také navštívil 

kamaráda.  

 Doma jsou všichni v pořádku. Bratr začal studovat elektroniku a komunikaci 

v Dharwadu. V dubnu jsem byl spolu s rodinou na svatbě svého strýce; pracuje 

v obchodě. Prázdniny s rodinou jsem si užil. Pomáhal jsem otci v jeho práci a dozvěděl 

se něco o zemědělství. V Indii tento rok hodně pršelo, zvláště na severu Indie lidé trpí 

záplavami a více než 10 000 lidí zemřelo. I u nás hodně prší.  

 Jsem Vám opravdu velmi vděčný za Vaši pomoc, které se mi dostává od mých        

8 let, modlíme se za vás. Děkuji za Vaše dary.  

                                                                       Váš Ashwath A.  
 
 

Z dopisu od sestry Marie Goretti, ředitelky inst. Sv. 

Ignáce (St. Ignatius Institutions): 

 

... Se začátkem nového akademického roku jsem 

šťastná, že Vám mohu zaslat zprávy týkající se 

Vámi sponzorovaného dítěte a pokroku, který 

během minulých měsíců Váš svěřenec udělal.  

 Posledních několik měsíců loňského školního 

roku bylo pro Ashwatha velmi náročných. Učitelé 

mě ujistili o jeho soustředení na studium, takže 

výsledky výročních zkoušek budou jistě dobré.  

 Vážení přátelé, Vaše finanční pomoc 

umožnila změnit Ashwathův život. Když Vám psal 

dopis, odrážela se v jeho tváři opravdová radost. 

Děkuji Vám za to, že přinášíte štěstí nejen do 

jeho života, ale i do života jeho rodiny. Vzhledem 

k začínajícímu školnímu roku, prosíme, modlete se 

i nadále za něj.  

 Nechť Vám Bůh žehná dobrým zdravím, 

štěstím a spokojeností v každodenním životě.  

                                    Sestra Maria Goretti 
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NOVINKY OD NÁS 

Vítání prvňáčků  
 V tomto školním roce nastoupilo na naši školu 68 prvňáčků. Ve slavnostně vyzdobených 

třídách je přivítaly třídní paní učitelky - v 1. A Mgr. Miluše Štočková, v 1. B Anna Chmelařová,      

v 1. C Mgr. Jaroslava Hýková. S dětmi si mile popovídaly a předaly jim malé dárky. Úvodní slovo  

k dětem a rodičům pronesla paní ředitelka Mgr. Vlasta Ducháčková a paní místostarostka Dis. Lucie 

Prinzová. Prvňáčci na oplátku pod vedením svých učitelek všem krásně zazpívali nebo přednesli 

básničky.  

 Přejeme našim novým žáčkům mnoho štěstí a úspěchů, hodně radosti z učení, ať se jim mezi 

námi líbí a každý den se těší do školy!  

                                                                            PaedDr. Světlana Vojtová 
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NOVINKY OD NÁS 

Výlet prvňáčků do Milovic…  
 Když my, dospělí, slyšíme název města Milovice, představíme si vojáky, vojenské 

prostředí, zbraně apod. Jaký úžasný park pro děti zde díky šikovným lidem vznikl, o tom 

jsme se přesvědčili 8. října, kdy jsme naučný park Mirakule v Milovicích navštívili.  

 Počasí bylo nádherné, svítilo sluníčko a děti mohly zapojit všechny smysly a svoji 

energii využít na mnoha atrakcích, prolézačkách, hradech, lanových atrakcích. 

Vyzkoušely svoji tělesnou kondici a posléze i zapojily hlavičky k přemýšlení při návštěvě 

naučné stezky, která kopíruje zadní část parku. Děti mohly nahlédnout do života hmyzu, 

poznat stopy lesních zvířat a seznámit se se základy ekologie.  

 Holky i kluci byli z návštěvy parku nadšení… Běhat, křičet, lézt do výšek i pod 

povrch zemský, to se jim tak často nepodaří a ještě k tomu byly paní učitelky v klidu, 

protože bezpečnost těchto atrakcí je na prvním místě. Opravdu se zde velmi dobře 

podařilo skloubit volnočasové a vzdělávací aktivity, kdy si děti vyhrají a nenásilnou 

formou vnímají i nové informace. Rozhodně jsme v Mirakuli nebyli naposledy…. 

                                                                                 Monika Kopecká 
 

Charita pro CPK CHRPA – kůň 

terapeut 
 Poděkování za loňský školní rok od této 

organizace ráda předávám všem dětem. Loni 

jste si mohli koupit hlavolam hřiště s míčkem. 

Nyní sbírka pokračuje, k zakoupení jsou koně 

– země původu, názvy druhů koní a fotografie 

z různých akcí za 25 Kč. Kdo chce vidět víc, 

udělat radost a ještě přispět na dobrou věc, 

ať se zastaví v mém kabinetě (B2, 2. patro). 

                          Mgr. Květa Nekolová 
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NOVINKY OD NÁS 

Výlet do Pěnčína 

 V rámci družinového projektu Má vlast - srdce Evropy jsme vyrazili v úterý         

22. října za dalším dobrodružstvím do Jizerských hor. 

 Počasí jsme měli přímo pohádkové. Do pestrobarevné podzimní přírody se opíraly 

sluneční paprsky, a my tak měli nádhernou kulisu, která dotvářela naše prožitky z výletu. 

V Pěnčíně jsme navštívili korálkárnu a kozí farmu. Obojí jsme si moc užili. Kozičky jsme 

mohli hladit i krmit, a pak ochutnat sýry z jejich mléka. V korálkárně jsme si prohlédli 

celou výrobu korálků a potom jsme si v dílně vyrobili vlastní šperk, navlékali jsme a lepili. 

 Abychom si připomněli hezké zážitky z výletu, udělali jsme si hned druhý den       

v družině obrázek z nasbírané korálkové drtě. Už se těšíme na další společná 

dobrodružství. 

                                                                   Holky a kluci ze školní družiny  
                                                                   Marta Pospíšilová a Magdalena Hepnerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Celebrity na Křimické  
 V sobotu 7. září se uskutečnil exhibiční hokejbalový zápas mezi HBC Hostivař        

a HC Olymp Praha, v jehož čele stál Martin Dejdar. Zápas se odehrál na novém plastovém 

povrchu Koma Areny v areálu naší školy. Celou akci moderovala Eva Decastelo, tou však 

výčet slavných osobností nekončí. Na akci se ukázal i Jiří Mádl, Ivan Hašek, Marián 

Jelínek, Jan Platil nebo Karel „Plyšák" Frýd. Nechyběla zde ani doprovodná hudba a 

zábavné atrakce pro děti. HBC Hostivař nakonec podlehla týmu složenému ze slavných 

osobností 2:5. Akci přihlíželo asi 300 diváků. 

                                                                                         Petra Pavlíková 
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NOVINKY OD NÁS 

Pohár všestrannosti 
 Ve dnech 26. - 27. září se v Uhříněvsi uskutečnil Pohár všestrannosti, ve kterém soutěžily tři 

základní školy: ZŠ Křimická, ZŠ Bratří Jandusů a ZŠ U Obory. Ve čtvrtek soutěžili žáci 6. – 7. tříd, 

v pátek pak osmáci a deváťáci. Soutěžilo se v různých disciplínách, například fotbalová přihrávka, kterou 

vyhrál Dominik Blažek, hod granátem, který pokořil Michal Blažek, florbalový slalom, který báječně 

proběhl Rostislav Vondra, všichni z 9. A. Mezi další soutěžící, kteří obstáli, patřili Karolína Bláhová, 

Dominika Dvořáková, Adéla Synková a Martin Vokal z 8. A. Na Základní škole Bratří Jandusů, kde se 

také celá akce konala, jsme pobyli až do půl druhé, poté se konalo vyhodnocení a nakonec slavnostní 

vyhlášení. 8. a 9. třída se bohužel umístila na třetím, tedy posledním, místě, ale důležité je, že si všichni 

rádi zasportovali a celou akci si užili. 6. a 7. ročníky si ve čtvrtek vedly o něco lépe a obsadily 2. místo.  

                                                                                                        Eliška Wenzlová  

 

Turnaj v malé kopané 
 V rámci soutěže o Pohár starosty 

Prahy 15 se na začátku října uskutečnil 

turnaj v malé kopané. Nejdříve se 1. října 

utkali žáci prvního stupně. Po vítězství nad 

ZŠ Veronské náměstí získali čtvrté místo. 

O den později se na hřišti SK Hostivař sešli 

žáci druhého stupně. I přes bojovnost 

obsadili páté místo. Věříme, že se jim 

v příštím ročníku podaří vybojovat lepší 

umístění. Do celkového hodnocení jsme si 

připsali tři body. 

               Mgr. Simona Procházková 

   17 



 

1. ROČNÍK 

Milí čtenáři časopisu Křimda, 

 začal nám školní rok 2013/14 a s tím souvisí 

i příchod nových žáků, těch nejmenších, kteří 

začali navštěvovat první třídu. První třídy jsou 

hned tři. Neuběhly ještě ani dva měsíce a zdá se, 

že noví prvňáčci se vřadili do naší školy bez 

problémů a za pomoci učitelů, rodičů i starších 

žáků zvládnou své školní povinnosti. 

 Přejme jim, aby celá jejich školní docházka 

byla tak zdařilá, jako její začátky. 

   Mgr. Jaroslava Hýková 
 

Učení se zvířátky 
 Netradiční výukový zážitek prožili žáci 

prvních tříd hned na začátku školního roku spolu 

s dětmi Měcholupského Rarášku. Na zahradě naší 

školy se seznámili s různými hospodářskými 

zvířaty, jako jsou slepice, králíci, psi, kozy          

a poníci. Srozumitelnou formou přednášky se 

dozvěděli mnoho zajímavého o životě, potřebách 

a užitku jednotlivých zvířat. S potěšením si je 

děti mohly zblízka prohlédnout, pohladit              

a pomazlit se s nimi. To nejlepší přišlo nakonec! 

Všechny děti se s velkým nadšením povozily na 

ponících, což byl pro ně ten největší zážitek. 

 Tímto děkujeme vedení Měcholupského 

Rarášku a těšíme se na další společnou akci. 

               Anna Chmelařová, tř. učitelka 1. B 
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2. ROČNÍK 

Rolnička 
 Do naší školy opět zavítalo Studio Rolnička. Žáci prvního stupně se zúčastnili 

hudebního pořadu pana Karla Virglera. Pan sbormistr Virgler jezdí za dětmi a vypráví jim 

muzikantské pohádky. Tentokrát to byly pohádky Voda vypravuje, O kočce Viole a To je 

zlatý posvícení.  

 Při povídání se děti seznamují s hudebními nástroji a novými písničkami. Pan 

Virgler je zdatný hudebník, ovládá hru na 17 hudebních nástrojů. Hudba je umění 

přinášející vždy dobrou náladu. Na rozveselení se žáci prvních a druhých tříd naučili 

novou písničku:  

MŇAU, MŇAU ČIČIČÍ, KDO SI MŇOUKÁ, TEN SE SMĚJE. 

MŇAU, MŇAU ČIČIČÍ, KDO SI MŇOUKÁ, NEBREČÍ. 

                                                                                 Mgr. Ilona Karafiátová 
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3. ROČNÍK 

Zlatovláska 
 Bylo krásné sobotní odpoledne a většina dětí z naší 3. B s paní učitelkou Matyáškovou            

a Rusňákovou se vydala do Stavovského divadla. Již v květnu jsme si naplánovali návštěvu této 

historické budovy se zhlédnutím zajímavého dětského představení. A když se nám to na začátku 

školního roku podařilo, plni očekávání a společensky oblečeni jsme vkročili do slavnostních 

divadelních prostor.  

 Hrála se Zlatovláska, roztančená pohádka plná legrace i poezie. Všichni ji určitě 

známe díky spisovateli K. J. Erbenovi. V tomto podání byla pohádka - balet, doprovázena 

vypravěčským zpěvem kejklíře. Mohli jsme tak obdivovat nejenom taneční umění, ale i úžasnou 

choreografii Ondřeje Havelky s nezapomenutelnými scénami s mravenci, do kterých jsme se zapojili 

i my, diváci, nebo hledání princeznina prstenu ve vodě. Tím vším nás provázela okouzlující hudba, 

kterou složil Vladimír Franz. 

 Určitě jsme všichni z tohoto představení odcházeli s nepopsatelně krásnými dojmy, které nám 

umocnilo i osobní setkání s autorem hudby. A i když je to často jen fráze, musíme na závěr napsat: 

„Vřele doporučujeme všem.“ 

                                                                     Mgr. Iveta Matyášková a žáci 3. B  

  

 

Výlet na Říp 
 Ve čtvrtek 10. října jsme si 

za slunečného počasí vyjeli na 

slavnou horu Říp. Již v průběhu 

vyučování, při prvouce a čtení,  

jsme se seznámili s historickým 

významem tohoto místa. Asi 

všichni znají pověst o praotci 

Čechovi a jeho příchodu do Čech. 

Proto jsme i my byli zvědavi, jak 

toto místo ve skutečnosti vypadá.  

 Ještě než jsme dojeli do 

cíle naší cesty, do vesničky 

Krabčice, naskytl se nám 

nádherný podzimní pohled na 

tento kopec, který je sopečného 

původu. Pak nás čekala náročná 

cesta na vrchol. 

pokračování na další straně 
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3. ROČNÍK 

Odpočívali jsme na Mělnické a Pražské vyhlídce, odkud jsme 
viděli krásně do kraje. Na Řípu začalo drobně pršet, ale to nám 

nevadilo, protože jsme se schovali do rotundy sv. Jiří                

a Vojtěcha, kde nám pan průvodce vykládal vznik a historii této 

stavby.  

 Cestou nazpět jsme se ještě nezapomněli podívat na 

místo, ze kterého byl vyzvednut kámen do základů stavby 

Národního divadla. Lipovou alejí jsme se vrátili k autobusu, 

který nás spokojené a šťastné dovezl ke škole.  

                                                            Žáci  3. A a 3. B 

 

 

Podzimní výlet za Jiřím na Konopiště 
 Dne 25. září podnikla naše třída 3. C poznávací vlastivědný výlet na zámek Konopiště. 

Absolvovali jsme naučnou stezku S medem za medvědem. Pomocí herního plánu jsme tak plnili několik 

zajímavých úkolů a otázek v centru Benešova, až jsme se dostali na samotný zámek Konopiště. Aby nás 

tolik nebolely nohy, využili jsme turistický městský ekovláček, který jezdí okružní trasu z Benešova na 

Konopiště několikrát denně.  

 A co jsme všechno viděli? Zříceninu minoritského kláštera, benešovské muzeum, kostel svaté 

Anny, lesní oboru s jelenem, daňky a muflony, Růžovou zahradu s pávy, prošli jsme si 1. okruh zámku 

s úžasným panem průvodcem, navštívili střelnici a Muzeum sv. Jiří. Usmálo se na nás nejen sluníčko, ale  

i štěstí, protože v medvědím výběhu na nás čekal medvěd Jiří, který se nám představil v celé své kráse. 

(Většinou se prý schovává ve svém příbytku a není ho vidět.) Na konci stezky pak na nás čekal zasloužený 

medový poklad.   

 Zpáteční prosluněnou pěší túru z Konopiště do Benešova jsme zakončili sladkou tečkou 

v cukrárně. Na náš celodenní výlet budeme určitě ještě dlouho vzpomínat. 

                                                                                                    Mgr. Jaroslava Koubíková 
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4. ROČNÍK 

Setkání s malířkou 
 Mnoho dětí z naší třídy chodí do městské knihovny, kde si půjčuje zábavné a naučné knihy. 

V knihovně pracují hodné paní knihovnice, které dětem ochotně poradí s výběrem knih, ale v pondělí   

14. října - to bylo něco úplně jiného.  

 Do městské knihovny v Hostivaři přišla na besedu s  dětmi malířka a ilustrátorka dětských knih 

paní Lucie Lomová. Byli jsme nesmírně zvědaví, jak taková ilustrátorka vůbec vypadá. Do knihovny 

jsme přišli o něco dříve a měli jsme možnost prohlédnout a vypůjčit si knihy podle vlastního zájmu. 

Někteří žáci naší třídy se také přihlásili do knihovny. 

 V 10.00 hodin se dostavila do knihovny paní Lucie Lomová. Je to vysoká paní, pěkně upravená, 

má delší rovné vlasy, vysokou štíhlou postavu a hezké oblečení. Svůj největší poklad – nápady a fantazii 

- si jistě nosí uvnitř.  Na první pohled by nikdo z nás neuhodl, že je tak známou umělkyní.  

 Hned jak paní malířka začala s vypravováním, všichni ztichli a zaujatě naslouchali. Dozvěděli 

jsme se zajímavosti o jejím životě a tvůrčí práci. Velmi napínavé bylo vypravování o tom, jak paní 

Lomová tvoří komiksy. Viděli jsme ukázky z jejích nejúspěšnějších prací. Mohli jsme si prohlédnout 

dětské komiksy, které vytvořila, nebo knihy na kterých se podílela svými ilustracemi. Na závěr se každý 

z nás mohl zeptat na všechno, co ho ze života paní Lucie Lomové zajímalo. 

 Po skončení besedy usedla paní malířka ke stolu a podepisovala nám naše památníky a čtenářské 

deníky. Těm nejpozornějším posluchačům ještě v rychlosti namalovala obrázky svých nejslavnějších 

dětských komiksových hrdinů Anči a Pepíka. 

 Druhý den jsme si v hodině výtvarné výchovy také zkusili vytvořit vlastní komiksy. Ty 

nejzdařilejší nám ještě dlouho budou připomínat nezapomenutelné setkání s kouzelnou osobností.  

                                                                                           Žáci 4. B 

Na začátku školního roku jsme ve 4. A v hodinách českého jazyka vymýšleli básničky na téma škola. 

Ukázalo se, že být básníkem není jednoduché. 

 

   Ráno budík zazvoní,  

 rychle pádím do školy. 

 Naučím se číst a psát, 

 snad i bez chyb počítat. 

 Angličtina, čeština,  

 vše je pro mě hračka, 

 s úsměvem jde všechno líp, 

 to je naše značka. 
 

   Těším se, až zazvoní, 

 na hodinu cvičení. 

 Hrajeme teď na žraloky, 

 to mě velmi baví, 

 že budem psát písemku, 

 mě moc nerozhodí. 

 

   A v družině? 

 Jakmile napadne sníh, 

 řádit budem na saních. 

 Až přijdeme ze školy, 

 čekají nás úkoly. 

 To nám ale nevadí, 

 s tím si každý poradí. 

 

                                        Škola 
        Anička Mikulová, Markéta Růžičková, Adéla Hýková, Kristýna Spálenková  
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5. ROČNÍK 

Sportujeme společně 
 V neděli 6. října se před školou sešlo pár správných cyklistů z 5. C. Neodradilo je 

ani vstávání, aby stihli časný start, ani chladné počasí začínajícího podzimu. Vždyť je 

čekal první cyklovýlet, dokonce s překvapením a náročná trať. 

 Od startu vyjel barevný peleton přes Dolní Měcholupy, Počernice, Běchovice a 

Újezd nad Lesy do Květnice. Tady bylo toužebně očekávané depo a občerstvovací 

stanice. Jezdci doplnili tekutiny a energii ukrytou v řízcích a smažáku. Zbývajících pár 

kilometrů, které opepřily dva přejezdy brodů, uteklo už jako nic. Že to bylo 40 km, 

nikomu ani nepřišlo. 

 A co překvapení? I ono cestou přišlo. Náročné úkoly z orientace v terénu, 

znalosti okolí a bezpečnosti jízdy na kole určily vítěze bodovací soutěže. A ten si 

odnesl velmi ceněný červený dres. Ani další úspěšní jezdci neodešli s prázdnou. Je třeba 

ještě pochválit sluníčko, které nám svítilo a dokonce hřálo, a také poděkovat 

statečným rodičům, co zastávali funkci doprovodných vozidel a dbali o bezpečí jezdců. 

 Tak třeba zase na jaře a někam dál, ale zase na kolech. 

                                                                                     Cyklisté z 5. C 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Ptá se máma malého Pepíčka:  

„Proč krmíš slepice čokoládou?“ 
On odpoví: „Aby mi snesly 

Kindervajíčko.“ 
 

Učitelka se otočí a začne křičet: „Kdo se to 

pořád otáčí?“ 
Pepíček odpoví: „Země!“ 
Učitelka se naštve a řekne: „Kdo to řekl?“ 
Pepíček: „Galileo Galilei.“ 
 

Pepíček byl první den ve škole. Další den ráno 

ho matka budí: „Pepíčku, vstávej, musíš jít do 

školy!“ 
„Cože? Ještě jednou?“ 
 

Přiřaď pohádkové obrázky dole ke správné 

pohádce. Podle pořadí čísel pak sestav ze slabik 

tajenku. 
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6. ROČNÍK 

Adaptační kurz pro šesťáky 
 Ve čtvrtek 3. října 2013 jely 6. A a 6. B na adaptační kurz, který se konal v Kyjích.  Rozdělili 

jsme se na dvě velké skupiny a každá skupina měla své instruktory. Jedna skupina hrála míčové hry 

např. kopanou, vybíjenou a florbal. Druhá část udělala skupinky po pěti, které lezly po lanech, 

překonávaly nejrůznější překážky.  Pak jsme hráli takovou hru, ve které šel první vpředu, a ostatní za 

ním měli zavázané oči. Chodili jsme a podlézali přes různé překážky a někteří občas i narazili hlavou.  

Většinu dětí to hodně bavilo. Všichni se těšili na druhý den. 

 V pátek 4. října 2013 vše začalo stejně, akorát jsme se rozdělili na kluky a holky. Kluci 

zkoušeli lacross a holky soutěžily ve dvou družstvech v netradičních míčových disciplínách. 

V polovině času jsme se zase prohodili. Na závěr jsme se zastavili na oběd, kde jsme si rozebrali 

všechno, co jsme zažili a plánovali jsme co podnikneme v budoucnu. 

                                                                    Barča Skálová a Daniela Márová, 6. B 
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8.  ROČNÍK 

 

Pohár všestrannosti 
 V pátek 27. září se 8. a 9. třídy naší školy zúčastnily Poháru všestrannosti ve škole 

Bratří Jandusů v Uhříněvsi. Když jsme se všichni sešli před školou, vyrazili jsme na nádraží     

a odtud jeli vlakem do Uhříněvsi.  

 Jelikož nám počasí přálo, mohlo se soutěžit jak v tělocvičně, tak i  venku na hřišti. 

Celkově se soutěžilo ve čtyřiceti disciplínách, mezi které patřil například běh na 60, 400, 800 

a 1500 metrů, skok daleký, vysoký, výmyky, orientační běh, šplh a další. Tento rok jsme si 

vedli hůř než vloni, ale byli jsme první například ve skoku snožmo, skoku přes švihadlo, 

výmykách, slalomu, v házení šipek nebo v hodu granátem. Mezi nejúspěšnější z naší školy patřili 

Dominik Blažek, Michal Blažek, Karolina Bláhová, Dominika Dvořáková, Adéla Synková a Martin 

Vokal.  

 Po skončení poslední disciplíny, kterou byl orientační běh, jsme počkali na vyhlášení 

výsledků. Pohár přišel předat zástupce starosty. Vyhrála Základní škola U Obory. My jsme 

skončili třetí, ale jak jsme později zjistili, jen o bod. Vzali jsme to ovšem jako správní 

sportovci a pořádně si zatleskali.  

                                                                                         Eliška Wenzlová 

Babí léto v Zoo Praha 
Každý rok si sedmáci a osmáci zpestřují hodiny přírodopisu v Zoo Praha. Škola za tímto 

účelem kupuje permanentku, která výrazně snižuje vstupné pro žáky. Sedmáci se seznamují   

s cizokrajnými ekosystémy, osmáci absolvují výukový program o etologii (o chování)                

a o adaptacích na prostředí vybraných živočišných druhů.  

 V loňském roce nám počasí moc nepřálo, zato letos v říjnu jsme se ohřáli v teplém 

podzimním sluníčku a návštěvu zoo jsme si protáhli až do odpoledních hodin. Lektorka v rámci 

výukového programu Šelmy vysvětlovala osmákům, proč a jak se šelmy liší ve svém vzhledu      

i ve strategii lovu, v sociálním chování a v teritoriálním chování. Nestačilo však jen pozorně 

poslouchat, žáci museli prokazovat své znalosti a logické uvažování i v pracovních listech. 

Nejzábavnější však bylo přímé pozorování šelem ve výběhu. Vydra nám předváděla svou vodní 

akrobacii a rodinka psů pralesních nám ukázala svá mláďata. Porovnávali jsme kočkovité         

a psovité šelmy. Pohladili jsme si kožešinu vydry, rysa a vlka.  

 Po skončení programu dostali žáci ještě příležitost navštívit zvířata, která jsme ještě 

neviděli, takže všichni odjížděli spokojení po příjemně stráveném dnu. 

                                                                          Mgr. Kamila Merxbauerová 
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9. ROČNÍK 
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Vědecký jarmark 
 Ve středu 18. září 2013 se 8. a 9. ročník zúčastnil Vědeckého jarmarku v Dejvicích. 

I přes nepříznivé počasí jsme si vyzkoušeli plno zajímavých chemických pokusů a dalších 

poučných aktivit. Například u stánku VŠCHT Praha – chléb 10x jinak jsme ochutnali deset 

různých druhů chleba.  

 Vědecký jarmark je součástí Týdne vědy a techniky pořádaného Akademií věd 

České republiky. V rámci Týdne vědy a techniky probíhají po celé České republice 

přednášky, dny otevřených dveří, výstavy, workshopy, soutěže a mnoho dalšího. Více 

informací se dozvíte na webových stránkách www.tydenvedy.cz. 

                                                                     Martina Pišínová, Karolína Hynková 

Rozhodování       
 Tak jsme konečně v devítce. Musíme se rozloučit se základní školou, s kamarády a s učiteli, kteří 

nás devět let učili to základní pro náš další život. Měli bychom si užívat poslední rok dětství, ještě 

poslední rok, kdy můžeme blbnout a svést to na pubertu, poslední rok před tím, než se od nás začne 

očekávat, že budeme rozumní. Ale s posledním rokem na základní škole přichází taky spousta dřiny        

a těžkého rozhodování. Kam na střední? Bude mě obor, který si zvolím, bavit i za pár let? Vezmou mě na 

mou vysněnou školu? Podobné otázky pronásledují většinu z nás a odpověď je těžká. Naštěstí máme 

spoustu možností, jak si najít vhodnou střední školu. Ve škole máme k dispozici různé přehledy škol       

a gymnázií, dokonce k nám chodí zástupci různých středních škol. Doufejme, že si každý z nás vybere 

pro sebe ten nejlepší obor, který ho bude bavit.      

                                                                                         Martina Pišínová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Jsou vnitřní kruhy stejně veliké? Která z barevných čar je 
pokračováním horní bílé čáry? 

Mají svislé šedé pruhy stejný odstín šedi? 

Odhadnete, jak vysoko v trojúhelníku je růžová 

tečka? Věřili byste, že přesně uprostřed? 

 

Ptá se syn tatínka programátora: 

„Tati, proč Slunce vychází na východě 

a zapadá na západě?“ 

„Funguje to, tak to nech bejt!“ 

 

Říká na benzínové 

pumpě bruneta 

blondýně: „Představ si, 

že zase zdražili 

benzín!“ 

Blondýna na to: „Víš, 

mě to ani nevadí, já 

stejně tankuju pořád 

jen za pětistovku.“  
 

Manžel se rýpe v jídle 

a ptá se: „Zlatíčko, to 

jídlo je zase               

z plechovky?“ 

A jeho blonďatá 

manželka odpovídá: 

"Ano drahý, byl na ní 

takový krásný 

pejsánek a nápis „PRO 

VAŠEHO MILÁČKA“. 
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CO? KDY? KDE? JAK? 
 

Diana ve filmu 
 Lady Dianu, princeznu z Walesu, 

zná téměř každý. Jen málokdo však zná 

skutečnou Dianu Spencer, jen málokdo      

v ní vidí obyčejnou ženu. Film Diana není 

klasickým životopisem, zaměřuje se na 

poslední dva roky Dianina života                

a zejména na její další milostný život po 

odchodu z Buckinghamského paláce a na 

období, kdy se neúnavně věnovala charitě. 

Jméno její lásky bude pro mnohé 

překvapením. Stejně jako vynalézavé 

triky a převleky, které musela princezna 

Diana používat ke schůzkám se svým 

partnerem mimo dosah štvavých 

fotografů a ochranky. 

                         Martina Pišínová 

Donšajni 
 Oscarový režisér Jiří Menzel se po 

sedmi letech vrací na plátna kin                 

s prostopášnou komedií o vášni k životu,   

k hudbě a k ženám. Komedie Donšajni 

odhalí divákům svět opery zbavený 

pozlátka, přinese příběh o lásce               

a zklamání, o hudbě a milování a                

o celoživotní slabosti pro operní pěvkyně. 

To vše s nadsázkou a humorem typickým 

pro Menzelovy filmy. Film již měl 

premiéru a nyní bude k vidění v kinech. 

                            Kateřina Šindelářová 
 

Kameňák 4 
 Po deseti letech se nám opět představují oblíbení 

hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě. Pepanovi 

odjela žena Vilma do Austrálie za jejich dcerou a Pepan se 

synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti, kde není 

navařeno a vyžehleno a kde vybuchují vajíčka v mikrovlnné 

troubě. Kolem Pepana usilovně krouží učitelka Vlasta, která 

vycítila příležitost zaplnit místo po Vilmě. Pepan je však 

zcela zaneprázdněn novou budoucností – stal se starostou 

Kameňákova. Po svém předchůdci zdědil přizpůsobivého 

tajemníka Bohouše. Jejich první společnou misí na radnici 

je založení městské policie, protože, jak známo, příjmy       

z udělených pokut jdou rovnou do městské kasy.  

                                             Kateřina Šindelářová 
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RE-PLAY 
 

Battlefield 4 
 Battlefield 4 je nový díl 

válečného a strategické hry od 

švédského studia DICE. Je to velmi 

akční hra. Má spoustu misí, které 

plníte jako u každé střílečky. Přináší 

spoustu výhod, například výbornou 

grafiku. Příběh tohoto dílu se 

odehrává v Číně a začíná při evakuaci 

amerických VIP ze Šanghaje. 

Vrtulník, jenž má vyzvednout 

americké jednotky a odvézt je domů, 

sestřelí nepřítel a skupina čtyř vojáků 

se tedy musí vydat pryč na vlastní 

pěst. A zbytek se dozvíte, až si hru 

koupíte. 

                     Dominik Chrastil  

 

FIFA 14 
 Na trhu se objevila FIFA, a jak už je u FAČR 

(Fotbalová asociace České republiky) zvykem, opět se 

nedohodla na podmínkách pro vydání české Gambrinus 

ligy. Ale myslím si, že na to už si asi všichni hráči FIFy 

zvykli a našli si i jiné oblíbené týmy. Jestliže si chcete 

zahrát za české týmy, kupte si PES 2014, který od 

počátku obsahuje pražskou Spartu.  

 Pokud si počkáte až do ledna, budete si moci 

stáhnout Czech Super Patch, ve kterém bude obsažena      

i česká liga, která od minulého ročníku opět o něco 

pokročila, a to díky Ignite enginu, který přinesl do hry 

nový styl. Už vás nenutí sólovat, ale ke gólu se dostanete 

jen díky přihrávkám a přesným centrům. Další novinkou 

je, že i nejlepším hráčům se stane, že jim nějaký ten míč 

uteče. Ultimate tým je to, na co se EA zaměřilo nejvíc. 

Jde o typ managera týmu v reálné formě hráčů. 

Hratelnost je na stejné úrovni, jako byla před rokem. Na 

závěr by se dalo říct, že PES je lepší než FIFA. 

                                                      Michal Blažek 

 

iOS 7 nejvyspělejší mobilní iOS na světě 

 Nový iOS je změněn od základu! Nejen že získal nový modernější vzhled, ale obsahuje i nové 

funkce jako například Air Drop a mnoho dalších firemních aplikací, které prošly velkými změnami. 

Největší změny se ale projevily u služby Game Center, která získala i nový design. Do funkcí iOS 

přibylo také iTunes radio a nový Air Drop, díky kterému můžete posílat obrázky a dokumenty na 

podobném principu jako u Bluetooth. Také multitasking prošel pozitivní změnou, na rozdíl od iOS 6, kde 

jste ukončovali aplikace, aniž byste věděli, co přesně v nich běží.  

 iOS 7 je určen pro tato zařízení :iPod 5,iPhone 4/4s,iPhone 5,iPad 2/3 a na iPad mini. 

                                                                                                                 Jarek Vondra 
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                                                                                  DRBÁRNA 

Avril Lavigne vydá novou desku 
 Pop-rocková zpěvačka Avril Lavigne 

vydá stejnojmenné album Avril Lavigne. 

Deska vyjde 4. listopadu tohoto roku. Na 

produkci alba se kromě zpěvačky podílel      i 

její manžel Chad Kroeger, dále Martin 

Johnson a David Hodges. Natáčelo se od 

jara loňského roku v Henson Studios. Páté 

studiové album multiplatinové zpěvačky       

a skladatelky Avril Lavigne bude obsahovat 

třináct nových skladeb, včetně letního 

platinového hitu Here’s to never growing up 

a zbrusu nového singlu Rock N Roll. 

                          Karolína Hynková 

Selena Gomez a její nová zimní kolekce 
 Jednadvacetiletá zpěvačka a herečka Selena 

Gomez nám nedávno předvedla svoji novou zimní kolekci 

pro Adidas NEO. Selena opět dokazuje, jak je 

schopnou módní návrhářkou, což potvrzuje i spousta 

lidí z oboru, kteří s ní pracovali. Zimní kolekce si drží 

svou typickou linii, kterou si fanoušci zamilovali            

u předcházející kolekce.  

                                         Karolína Hynková 

Kelly Clarkson v bílém 
 Zpěvačka Kelly Clarkson se vdala. 

V pondělí 21. října vložila na svůj Twitter: 

„Oficiálně jsem paní Blackstocková. Vzali 

jsme se včera v Blackberry Farms 

v Tennessee“. Dvojice, která se 

zasnoubila v prosinci 2012, se plánovala 

vzít už v létě, nicméně kvůli práci svatbu 

odložili. Kelly se vyjádřila, že po svatbě je 

zakládání rodiny samozřejmé, a plánují 

více dětí i přesto, že nyní už manžel 

Brandon má dvě děti z předchozího 

manželství. Zpěvačka později přiložila       

i několik fotek ze svatby. 

                        Petra Pavlíková 
 


