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Chystáme se na Velikonoce…

Rekonstrukce začala …
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Milí spolužáci,
je tu další číslo vašeho oblíbeného školního časopisu Křimda. Konečně
tu máme jaro a s ním i velikonočně laděné číslo. Čekají vás zajímavé
články ze světa showbyznysu, kultury, počítačových her a sportu.
Jako vždy vás čekají stránky se zábavou a taky rozhovor s učitelem,
tentokrát s paní učitelkou Koryntovou. Nezbývá už nic jiného, než
vám popřát krásné Velikonoce, bohatou pomlázku a hezky strávené
prázdniny.
Vaše redakce časopisu Křimda
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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Adéla Koryntová
1. Jak dlouho učíte na naší škole?
Přibližně 8 měsíců.
2. Který předmět jste měla nejraději
a který patřil mezi vaše nejméně
oblíbené, když jste studovala?
To se tak nějak střídalo s věkem,
školami a učiteli, ale vždycky jsem
měla ráda dějepis a plavala v chemii.
3. Čím jste chtěla být, když jste byla
malá?
Myslím,
že
učitelkou,
ale
představovala jsem si to tenkrát
úplně jinak.
4. Co děláte ve volném čase?
Momentálně téměř žádný nemám.
Když už si ale najdu chvilku,
vyrazím si ven s kamarády nebo si
jdu zaplavat, zajezdit na kole nebo
bruslích. Bohužel teď nemám čas na
čtení detektivek.
5. Jaký je váš vztah ke zvířatům?
Máte
nějakého
domácího
mazlíčka?
Zvířata mám nejraději ta volně žijící.
Z domácích mazlíčků mám ráda psy,
ale na vlastního čas nemám, tak si je
jenom půjčuju od přátel nebo rodičů.
6. Jakou posloucháte hudbu?
Oblíbila jsem si teď elektroswing,
taky mám ráda rock nebo vážnou
hudbu, často poslouchám Karla
Kryla.
7. Kdybyste chytila zlatou rybku,
jaká by byla vaše tři přání?
Asi bych se rozhodovala tak dlouho,
až by mi zase uplavala.
8. Co byste chtěla dělat, kdybyste
nebyla paní učitelka?
Instruktorku potápění kdekoli u
moře.
9. Jaký je váš oblíbený film nebo
pořad?
Mám hodně oblíbených filmů,
napadá mě klasika, na kterou se
můžu dívat vždycky: Vykoupení
z věznice Shawshank.
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10. Čím vás žáci nejvíce rozčilují?
Když mi lžou do očí. Když už ale
odpovídám na tuhle otázku, trochu
mi tu chybí dotaz, čím mne nejvíce
potěší. Takových věcí je mnohem
víc, třeba když je baví nějaká
aktivita, když si spolu povídáme o
různých věcech, když se mnou
diskutují
a
přitom
dokážou
kultivovaně vyjádřit svůj názor, když
je s nimi legrace, když se někoho
zastanou, to mě pak tahle práce fakt
baví.
11. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Brambory na jakýkoli způsob.
12. Měla jste někdy chuť nechat
profese učitelky?
Od září se mi to stává pravidelně
několikrát každý den, ale vždycky
přijde situace, která mě přiměje
změnit názor a pustit se do toho
s chutí znovu.
13. Na jaké místo na světě byste se
chtěla podívat?
Jednou asi do Japonska, to je pro
mne velká exotika, kterou znám jen
z knih.
14. Jak trávíte prázdniny?
V druhé práci, ale snad vyjde aspoň
jeden víkend, kdy chceme jet
s kamarády na vodu.
15. S kterou postavou z historie nebo
současnosti byste se chtěla setkat?
A proč?
S Karlem Krylem, aby mi naživo
zazpíval.
Martina Pišínová, Martin Komenda

NOVINKY OD NÁS

Turnaj v české dámě
Stejně jako v předchozích letech zorganizoval Dům UM pro základní školy Prahy 10 přebor v české
dámě. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší žáci (1. stupeň) a starší žáci (2. stupeň). V kategorii mladších
žáků se stejně jako v loňském roce nejlépe umístil Jan Cabrnoch, na druhém místě skončil Jan Dobiáš a na
třetím Filip Tuček. V kategorii starších žáků zvítězil David Kroča, druhé místo obsadil Adam Ježdík a třetí
David Kácl. Vítězům blahopřejeme a držíme jim palce v přeboru Prahy 10.
Mgr. Simona Procházková

Pražský hrad
V úterý 18. března vyjel celý druhý stupeň na výlet na Pražský hrad. Po dlouhé cestě metrem, autobusem
a tramvají jsme se setkali s našimi průvodkyněmi. Rozdělili jsme se do skupin a vyrazili jsme na exkurzi.
Nejprve jsme se zastavili na Hradčanském náměstí, potom na prvním nádvoří, kde jsme měli možnost podívat se
do katedrály sv. Víta. Další zajímavé informace nám paní průvodkyně řekla ve Vladislavském sále. Potom, co
jsme sešli po jezdeckých schodech, jsme zakončili prohlídku ve Zlaté uličce. Dozvěděli jsme se důležitá fakta
i zajímavé legendy o Pražském hradě.
Martina Pišínová

Jak šla basa do světa
V únoru na naši školu opět zavítal pan sbormistr Virgler. Tentokrát žákům prvních a druhých tříd
vyprávěl pohádku „Jak šla basa do světa.“ V této hudební pohádce se děti blíže seznámily s klavírem,
kontrabasem, altovou a diskantovou zobcovou flétnou a houslemi. Žáci se naučili nová rytmická cvičení.
Hraním na vláček, houkáním na vlakovou píšťalu a skučením meluzíny si procvičili dechová cvičení
a rozvíjeli hlavovou rezonanci. V pohádce hudební nástroje zápolily se zlou meluzínou. Nakonec vše dobře
dopadlo, protože spojily proti meluzíně své síly.
Mgr. Ilona Karafiátová
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Jarní oslavy na Křimické
Letošní jaro naplno propuklo všude, i u nás na Křimické. Již od února jsme mohli sledovat
přípravy na jeho oslavy. Děti i dospělí pracovali na jarní výzdobě školy a na výrobcích do tržnice. Z oken
se ozývala hudba a zpěv z nácviku jarní besídky. Kluci a holky pilovali hudební pásma, aby diváky
potěšili svým pěkným vystoupením.
V úterý 8. dubna odpoledne hemžení ve škole vyvrcholilo. Ještě jednou všechno zopakovat, učesat
copánky, navléknout kroj a hurá na jeviště. Jen také dát pozor na rytmus a melodii klavíru, abychom to
nepokazili. Prima, zvládli jsme to pěkně.
Děti se líbily. Prvňáčkové předvedli tanečky z muzikálu Rebelové, další tancovali Marjánku.
Druháci v krojích to rovněž pěkně roztočili. Flétničky zvučely v rukách flétnového souboru.
Diváci, kromě tanečků a písní, zhlédli také pěknou pohádku. Velikonoční tržnice byla plná nejen
tradičních, ale i vtipných nebo chutných výrobků. Bylo na co koukat i co kupovat. Všechno se nám
vydařilo. Předvedli jsme, co dokážeme, a tak si zasloužíme odpočinek o velikonočních svátcích.
Takto oslavené jaro by se mělo celé vydařit, a tak to přejeme sobě, naší škole i ostatním.
Mgr. Magdalena Hepnerová
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Policie na naší škole
Ne, nebojte se, nic se nepřihodilo. To jen naši školu navštívila tak jako každý rok
Městská policie hl. m. Prahy, útvar prevence.
V 5. třídách proběhla beseda na téma „Drogy I.“ Je zaměřena na tabák, alkohol,
léky… V 6. třídách se hovořilo na téma „Šikana – problematika vztahů v dětských
kolektivech“. Dětem se dostalo vysvětlení pojmů „osobní hrdost a sebeúcta, oběť,
agresor…“ 7. třída měla besedu o „Kriminalitě dětí“. Došlo k základnímu seznámení se
společensky nežádoucími jevy, trestnou činností a odpovědností nezletilých. Důraz je při
této besedě kladen především na majetkovou trestnou činnost (krádeže, poškozování cizí
věci, porušování autorských práv).
V 8. ročníku se hovořilo o drogách. Beseda „Drogy II. – závislost očima zákona“
uvedla žáky do problematiky drog, jejich vlivu na člověka i odpadu na společnost. Byla
vysvětlena návaznost drogové kriminality na další odvětví kriminality. Hlavní důraz je
kladen na pochopení vztahu právo – droga.
Nejstarší 9. ročník absolvoval besedu „Základy právního vědomí I.“. Zde žáci
získali základní znalosti z oblasti lidských práv, trestného práva, přestupového práva,
společensky nežádoucích jevů, obecných norem lidského chování, etiky a morálky.
A protože většině dětí z 9. ročníku bude nebo bylo 15 let, měly program nejdelší.
Absolvovaly ještě nadstavbový program, ve kterém jim bylo vysvětleno, jak se musí
chovat jako držitelé občanského průkazu, jak musí vystupovat a jednat v souvislosti
s prokazováním totožnosti na veřejnosti.
Jako škola jsme vždy hodnoceni policisty velmi dobře a v žebříčku „páchání
nepravostí“ mimo školu se téměř nevyskytujeme. Tak ať nám to vydrží i nadále.

Mgr. Květa Nekolová (metodik prevence)

Charita na naší škole
Opět mám milou povinnost poděkovat všem
dětem a zaměstnancům školy za pomoc při
charitativní sbírce pro azylový dům Rybka
v Husinci.
Všichni opět přinesli velké množství
potřebných věcí. Poděkování všem přišlo i od paní
ředitelky azylového domu Evy Dvořákové. Já
osobně chci poděkovat paní učitelce Haně Tomší
a jejímu manželovi za to, že část sbírky rychle
převezli už koncem února, kdy se obyvatelé azylového domu ocitli v krizové situaci a nutně
potřebovali pomoc. Dále chci poděkovat panu Petru Borůvkovi, který ochotně a nezištně
celou sbírku odvezl do Husince. Zároveň vás všechny zvu k účasti na další sbírce, která se
uskuteční hned po letních prázdninách.

Mgr. Květa Nekolová
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Hudební soutěž Bubble Star
Tato hudební soutěž se konala na naší škole letos poprvé. Nejdříve proběhlo školní
kolo, jehož se zúčastnily děti z 1. i 2. stupně. Celopražská soutěž, kterou zorganizovala
Základní škola Nad Přehradou ve spolupráci s Divadlem Hybernia a Městskou částí Praha
15, byla určena pro starší děti. Účinkující si vybírali z filmových a muzikálových melodií.
10. března soutěžili v Kulturním domě Varta žáci 6. a 7. tříd, z naší školy vystoupila
Vendula Korbelová a Michaela Hynková. O den později se utkaly děti z 8. a 9. tříd. Na
soutěž se připravovala Lucie Rosičková, ale její vystoupení bohužel znemožnila nemoc.
Takže v této katogorii nás zastoupily Martina Pišínová a Karolína Boháčová. Odměnou
všem účinkujícím bylo i setkání s muzikálovými hvězdami jako je Monika Absolonová nebo
Bohuš Matuš.
Všechny děti obstály velmi dobře. Pěkně se umístila Michaela Hynková ze 7. A,
která ve své kategorii obsadila 3. místo.
V pátek 11. dubna budou mít vítězové svůj veřejný koncert v Premiere Cinema
Hostivař. Držíme Míše palce a těšíme se na další ročník.

Mgr. Květa Nekolová
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Výměnný pobyt
Rok se s rokem sešel a naše škola už po
osmnácté
přivítala
studenty
z německého
Burgkunstadtu. Jejich náhradní rodiny je přivítaly
v neděli 6. dubna. A protože společný program
českých a německých dětí probíhal po uzávěrce
tohoto čísla, bližší informace o výměnném pobytu
vám přineseme v dalším čísle.

Mgr. Simona Procházková

Soutěž v anglickém jazyce – Come and play
Dne 27. března proběhlo školní kolo anglické soutěže Come and Show. Žáci prvního a druhého
stupně nám představili své anglické divadelní hry, básně a písně. Vybraní žáci se 16. dubna zúčastní dalšího
kola, které se bude konat v ZŠ Dolní Chabry.
Mgr. Lenka Všetečková
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Celá škola bubnuje
Ve středu 2. dubna se celá škola zúčastnila hudebního programu Bubnování s Tokhi El Ritmem.
Uvítal nás mladý sympatický bubeník se zajímavými nástroji a bubny. Ze začátku jsme zkoušeli
koordinační cviky a různé pohyby do rytmu, jako třeba dělat každou rukou něco jiného a tleskat a šlapat
najednou všichni do stejné doby. Moc nám to nešlo a měli jsme z toho legraci. Pak nám Thoki rozdal
různě dlouhé plastové trubky pěti barev a každá z nich vydávala jiný zvuk. Rozdělil nás do pěti skupin
podle barev, ukazoval nám jednotlivé barvy a každá skupina musela bubnovat. Z toho pak vznikla
melodie, a dokonce jsme zahráli i skladbu od Beethovena.
Pak jsme si každý vzali jeden malý buben a zkoušeli různé rytmy. Tokhi udal melodii a my ji
opakovali. Do toho jsme pak zkoušeli i různé hlasitosti, styly a zpěv. Nakonec nám předvedl ukázku
profesionálního bubnování. Bylo to skvělé a doufáme, že Tokhiho uvidíme příští rok znovu.
Anna Durychová a Karolína Boháčová

Divadlo ve školní družině
Vesele s divadlem pana Hrubce bylo opět ve
školní družině 1. dubna 2014. Naposledy v tomto
školním roce jsme se bavili u pohádky Zlatá rybka.
Společenská místnost byla plná dětského
smíchu a potlesku, protože pan Hrubec je výborný
vypravěč a herec. I když je tahle pohádka známá, děti
se nestačily divit nenasytné ženě rybáře, které nestačil
zámek ani palác. Ale všechno nakonec dobře
dopadlo, rybářova žena zjistila, že ke spokojenému
životu stačí i málo a velká láska.
S dřevěným divadlem se neloučíme, v novém
školním roce k nám zase dřevění kamarádi přijedou
s novými pohádkami.
Jitka Boudná a děti ze ŠD
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Rekonstrukce školy
1. dubna byla zahájena dlouho očekávaná rozsáhlá rekonstrukce naší školy. Bude trvat do
31. srpna. Plán rekonstrukce zahrnuje zateplení, novou omítku, výměnu zbývajících oken, dozdění
a výměnu oken v tělocvičnách, opravu kanalizace a vydláždění prostranství před vchodem do budovy
školy. Na základě odborného posudku došlo k úpravě zeleně v areálu školy. Některé stromy byly
vykáceny a budou zasazeny nové. Všichni se moc těšíme na nový vzhled naší školy. Její předpokládanou
podobu si můžete prohlédnout na obrázcích.
Petra Vinařská

Sběr papíru
Na přelomu března a dubna probíhal sběr starého papíru. Na školním parkovišti bylo živo.
K přistavenému kontejneru rodiče pilně sváželi velké balíky, děti nosily menší balíčky, deváťáci vše
rovnali, a tak se nám podařilo sesbírat více než 6000 kilogramů. Pochvalu si zaslouží hlavně žáčci z 1. B,
kterým se podařilo přinést téměř 700 kg. Výtěžek jako každý rok poputuje na Adopci na dálku a také na
odměny pro naše žáky. Další výsledky přináší následující tabulka.
Mgr. Simona Procházková
Třída

Průměr na žáka

Množství (v kg)

Pořadí

1. A

9,46

217,5

7. místo

1. B

28,98

695,6

1. místo
3. místo

1. C

13,22

277,6

2. A

10,04

200,7

9. místo

2. B

8,64

181,4

10. místo

2. C

9,01

171,1

11. místo

3. A

14,06

225

6. místo

3. B

14,78

340

2. místo

3. C

6,62

145,7

12. místo

4. A

10,92

273

5. místo

4. B

10,66

277,2

4. místo

5. A

1,25

32,5

13. místo
8. místo

5. C

7,28

203,8

CELKEM (kg)

11,02

3241,1

6. A

6,58

138,1

5. místo

6. B

15,59

265

3. místo

7. A

5,00

150

4. místo

8. A

13,58

421

2. místo

9. A

92,35

1846,9

1. místo

CELKEM (kg)

23,71

2821

ŠKOLA CELKEM (kg)

14,68

6062,1
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Matematický klokan
Hop a skok a překulil se další rok – v březnu již tradičně do školy
dorazila výzva pro bystré hlavy z 1. a 2. stupně v podobě soutěže
Matematický klokan. Soutěž vznikla v Austrálii a v ČR ji má pod
záštitou Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s UP
v Olomouci. Žáky celé ČR čeká 24 otázek, podle náročnosti
hodnocených 3, 4 a 5 body. Nejedná se většinou o klasické
matematické příklady, ale spíše o logické úlohy. Uspět tedy není tak
jednoduché.
V kategorii Benjamin pro 6. a 7. ročník letos nejdále doskočili
Jakub Čecháček (7. A), Petr Kohlíček (7. A), Eva Hřídelová (6. A)
a Matěj Louda (6. A). V kategorii Kadet pro 8. a 9. ročník se nejlepšími
skokany stali Jarda Kubíček (8. A), Martin Komenda (9. A) a Adam
Ježdík (8. A).
Mgr. Kamila Merxbaureová

Mezinárodní soutěž Matematický klokan na prvním stupni
V letošním roce se nám velmi dařilo v soutěži Matematický klokan. Na prvním místě v kategorii
Cvrček (2. - 3. roč.) se umístila Julie Durychová z 3. C se 79 body, druhý byl David Botek z 3. B se 73
body a třetí místo obsadila se 70 body Klára Mikulášková z 2. A.
V kategorii Klokánek (4. - 5. roč.) se na prvním místě umístil Jan Cabrnoch z 5. C se 111 body, na
druhém místě Anna Štěchová z 5. A se 105 body a třetí byl se 103 body Tomáš Fic z 5. C.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a těšíme se na příští ročník. Průběžně můžete výsledky této
mezinárodní soutěže sledovat na www.matematickyklokan.net
Děkujeme všem učitelům na prvním stupni za vzornou organizaci soutěže, paní učitelce Homolové za
vyhodnocení soutěže a paní ředitelce za diplomy a sladké odměny.
Mgr. Dagmar Mikulášková

Olympiáda v českém jazyce
O školním kole olympiády v českém jazyce jste četli v minulém čísle časopisu.
Obě nejúspěšnější řešitelky - Katka Šindelářová z 9. A a Eliška Wenzlová z 8. A.
postoupily do obvodního kola. Mluvnické úkoly byly opět zapeklité a vyžadovaly
notnou dávku důvtipu, ale ve slohové práci si všichni vzpomínali, „jak si osladili život“.
To bylo totiž její téma. Radost nám udělala zejména Eliška Wenzlová svým 4. místem.
Moc děkujeme.
Mgr. Jana Kučerová

Olympiáda v anglickém jazyce
Ve školním kole olympiády z anglického jazyka jsem obsadil první místo v kategorii osmé a deváté
třídy. K reprezentaci naší školy v obvodním kole mě vybrala paní učitelka Stichová. Obvodní kolo
olympiády z anglického jazyka se konalo na Základní škole Nad Přehradou. Nejdříve psali všichni
účastníci gramatický test a poslechové cvičení. Potom jsme všichni čekali ve třídě a postupně nás volali
k ústnímu pohovoru.
Gramatický test byl poměrně obtížný, ale čekal jsem ho těžší. V ústním pohovoru jsem si vylosoval
téma Traveling and transport, takže jsem neměl problém o něčem mluvit. Konkurence byla veliká. Bylo
tam mnoho žáků z gymnázií a z anglicky mluvících rodin. Nakonec jsem skončil na pátém místě a obdržel
diplom.
Adam Vápeník
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Školní florbalový turnaj
Ve čtvrtek 10. dubna proběhl na naší škole turnaj ve florbalu žáků 2. a 3. tříd. Všichni byli moc
šikovní. Snažila se dokonce i děvčata. Organizace probíhala dobře, malí sportovci poslouchali pokyny
pana učitele Cardy. Atmosféra byla tedy velmi příjemná.
Na stupních vítězů se umístily třídy: 3. B, 3. C a 3. A. Každý účastník dostal za odměnu malou
sladkost a vítězové medaili! Druháci si také vedli velmi dobře. Sláva vítězům, čest poraženým!!!
Anna Durychová, Eliška Wenzlová, Karolína Boháčová
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Turnaj ve vybíjené
V rámci sportovních soubojů mezi
školami o Pohár starosty Prahy 15 se
uskutečnil 26. dubna 2014 turnaj ve
vybíjené dívek 3. - 5. tříd. Pět škol vyslalo
svá družstva do ZŠ Hostivař, kde se urputně
zápolilo. I když se naše děvčata fakt snažila
a dávala do hry celé srdíčko, příliš se jim
nedařilo a skončila pátá. Ale omrkly
soupeře, vyzkoušely si, jak to chodí, a příští
rok to dopadne určitě lépe. Budeme jim
držet pěsti.
Jitka Boudná

Projekt „Miniházená do škol“
V rámci projektu „Miniházená do škol“, který zaštiťuje Český svaz házené s podporou Magistrátu
hl. m. Prahy, se na začátku školního roku 2013/14 rozběhl na ZŠ Křimická kroužek miniházené.
Děti se pod vedením trenérky kroužku zúčastnily dvou turnajů, kde se střetly s oddílovými
házenkářskými týmy. Děti podaly skvělé výkony, a přestože měly za sebou jen pár odtrénovaných hodin,
vyrovnaly se herně všem týmům. Na prvním turnaji se umístily na 2. místě a turnaj na Slávii vyhrály!!!
Je vidět, že cíl projektu – učit děti miniházené formou her, vést děti ke zlepšení koordinace
a především lásce ke sportu – byl splněn nad všechna očekávání.
Tento úspěch o sobě dal brzo vědět a díky paní učitelce Dagmar Mikuláškové se ve škole
uskutečnily ukázkové hodiny miniházené na všech třídách 1. stupně, na který je projekt „Miniházená do
škol“ zaměřen.
Pro nenáročnost a přitom účinnost her a především pro nadšení dětí, paní učitelky dále zapojují prvky do
hodin TV a v nejbližší době se zúčastní 1. turnaje školní ligy.
Škola byla v rámci projektu a díky finanční podpoře Magistrátu hl. m. Prahy vybavena sportovním
náčiním a dětem ani učitelům už nebrání nic k dalšímu rozvoji házenkářských aktivit na škole.
Jsme moc rádi, když se podaří probudit v dětech nadšení z pohybu a lásku ke sportu, jako se to podařilo
právě na ZŠ Křimické.
Děkuji všem za spolupráci a přeji mnoho dalších sportovních úspěchů.
Za ČSH Zuzana Harmáčková

Získali jsme zlato!
Známý sportovec Imrich
Bugár blahopřál naší žačce
Monice Florové, když vyhrála
Aprílový
běh
s kuřetem
v kategorii žákyň 4. tříd. Mezi
několika
stovkami
žáků
základních škol z celé Prahy se
nenechali zahanbit ani ostatní
reprezentanti naší školy a všichni
doběhli v první polovině pelotonu
závodníků. Blahopřejeme!

Monika Kopecká

13

1. ROČNÍK

Prvňáci v zoo
Žáci naší třídy 1. A navštívili celkem dvakrát Zoologickou zahradu Praha. Poprvé jsme se vypravili za
zvířátky v horní části zahrady. Téma znělo „Velká trojka“. Jsou tím myšleni sloni, hroši a žirafy.
Provázela nás velice příjemná slečna. Prošli jsme kolem pand červených a ledních medvědů k vydrám,
které asi někde spokojeně spaly. Zato lední medvědi se předváděli. Ve vodě nám ukazovali, jací jsou výborní
plavci. Pokračovali jsme k novým pavilonům tlustokožců – hrochům a slonům. Hroši si hověli na souši, do
vody se jim nechtělo. Taťka Slávek bedlivě sledoval, zda někdo neubližuje jeho malému synovi. Pokračovali
jsme ke slonům. Byli ještě uvnitř a pan veterinář dvěma prohlížel zuby. Plnili pokyny ošetřovatele lépe než
někteří žáci naší třídy. Viděli jsme i slonici Simbu, která jako malé slůně vystupovala coby filmová hvězda
v seriálu o panu Tau. Teď je z ní obrovské zvíře. Dále jsme šli k žirafám. Viděli jsme dost mláďat, která se
učila přežvykovat seno. Dozvěděli jsme se, že žirafy se rodí s malými růžky. Mrkaly na nás tmavýma očima
s nádhernými dlouhými řasami. A představte si, že mají v tom dlouhém krku sedm obratlů jako my lidé.
Cestou zpět jsme viděli dovádivé surikaty, hrabáče a kasuáry, kde samec sedí na vejcích. Jsou to bratranci
pštrosů. Zdravili nás zebry, koně Převalského, velbloudi a mnoho dalších zvířátek. Pozdravili jsme slony, kteří
se už procházeli v nádherném venkovním výběhu a užívali si jarní sluníčko.
Podruhé jsme se vypravili do zoo na prohlídku dolní části zahrady. Začali jsme u lachtanů. Syn
lachtana Gastona, který zahynul při povodni v roce 2008, se jmenuje Meloun a proháněl se se svými
samičkami vesele bazénem. Pokračovali jsme kolem tučňáků k orlům. Jsou to velcí ptáci s obrovskými pařáty
a několik samiček sedělo právě na vejcích. Viděli jsme plameňáky, gorily nížinné, gepardy a další kočkovité
šelmy. Uvnitř pavilonu jsme obdivovali leguány kubánské, varany a další plazy. Jen nás mrzelo, že pavilon
suchozemských želv byl uzavřen. Na konci dolní části zahrady nás upoutali svým křikem jeřábi a zvláštní
ptáci s mohutnými zobáky – člunozobci. Mysleli jsme si, že jsou umělí, vůbec se nehýbali.
Při obou návštěvách zoo jsme si nezapomněli koupit něco dobrého na zub a drobný suvenýr na
památku. Už se těšíme do druhé třídy, kdy si zoo opět nenecháme ujít.
Mgr. Miluše Štočková

Výlet do Šestajovic
Voňavý den prožili žáci prvních tříd v pátek 11. dubna
při návštěvě svíčkárny a mýdlárny v Šestajovicích.
S nadšením a fantazií si vlastnoručně vyzdobili svíčky
barevným voskem a dekorovali tzv. mramorováním. Všechny
výrobky byly originální. Smysl pro estetiku, kombinaci barev
a vůní projevili při sypání solných krystalů do průsvitných
sáčků, které si jako dárek odnesli domů.
Největším potěšením byl výběr a nákup lákavého,
voňavého zboží v prodejně. Každý si vybral podle svého
vkusu a možností. Před odjezdem si děti prohlédly místní zoo
koutek především s domácími zvířaty a mláďaty. Pro městské
děti to byl nevšední zážitek plný nových poznatků. Nejvíce
zaujala malá jehňátka a kůzlátka. Jaro je tady. Přejeme všem
voňavé Velikonoce.
Anna Chmelařová
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Druháci v ZOO
19. března, na svátek Josefa, jela naše
třída 2. A s paní učitelkou Zdenou Goyovou do
ZOO. Měli jsme objednaný pořad s průvodkyní
na téma Savci. Počasí nám nepřálo, šli jsme se
tedy ohřát do indonéské džungle. Tam jsme se
dověděli spoustu
zajímavostí o
savcích
a pozorovali jsme makaky. V dalším pavilonu se
nám moc líbila rodina hrochů – Slávek, Maruška
a jejich hrošík Váleček, kterého zrovna
ošetřovatel krmil salátem. Nádherně jsme přes
sklo pozorovali, jak hroši chodí pod vodou po
dně, což bylo velmi zajímavé. Lední medvědi před
námi spíš utíkali, zato sloni se svým mládětem
Sitou dováděli, jako by nám chtěli vynahradit
nenaladěnost kolegů medvědů ze severu.
Na závěr jsme si nakoupili drobné
suvenýry a něco dobrého na zub a s dobrou
náladou a novými vědomostmi vyrazili na
zpáteční cestu. Unavení, ale spokojení jsme se
vděčně vrhli na teplý oběd ve školní jídelně.

Žáci 2. A

Měsíc knihy
V rámci Měsíce knihy jsme 25. března
navštívili místní knihovnu v Praze 10 Petrovicích. Paní knihovnice nás v úvodu
seznámila s historií této nově vybudované
knihovny. Připravila pro nás tajuplný program
s názvem „Čáry a kouzla“, který nás velice
zaujal. Poutavě nám vyprávěla o strašidelných
bytostech žijících na známých hradech jako
např. o Bílé paní, o bezhlavém rytíři, ale i o
vodníkovi a vílách z podhradí. Své vyprávění
doplnila čtenými ukázkami o čárech a kouzlech
v dětských knížkách, ale dostalo se i na magii
a tajemno.
V závěru příjemné besedy nám některé
knižní tituly ukázala a doporučila. To vše nás
nalákalo k příští návštěvě této útulné knihovny.

Žáci 3. A a 3. B
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3. C v Toulcově dvoře – Rostliny
užitkové a užitečné
Dne 21. března jsme přivítali nejen jaro, ale
také navštívili Toulcův dvůr, kde jsme si společně
povídali na téma Užitkové a užitečné rostliny.
Dostali jsme se na planetu osídlenou
domorodci, jež se zabývají rostlinami a díky tomu
vypátrali, z čeho může být žvýkačka, provázek,
látka, sladkosti, jak nám mohou pomoci léčivé
bylinky. Vyzkoušeli jsme vyrobit tajný rostlinný
inkoust a napsali jím tajnou zprávu. Mohli jsme si
obarvit látku rostlinným barvivem a vytvořili jsme
si voňavý dárek na památku. A co jsme z celého
programu zjistili? Bez rostlin bychom nemohli žít,
protože každá je jedinečná a obohacuje náš život.
Po celém programu jsme venku navštívili
první jarní mláďata a užili si krásný slunečný den.

Mgr. Jaroslava Koubíková

Výlet do ZOO
Jarní počasí nás vylákalo do
přírody, a proto jsme 5. března vyjeli na
exkurzi do ZOO. Zde byl pro nás
připravený výukový program Srst, peří,
šupiny, kterým nás provázela příjemná
lektorka Petra. Seznámila nás s různými
druhy rostlin a živočichů, což se nám
hodilo do prvouky k tématu Živá příroda.
Nejvíce nás zaujaly konkrétní ukázky,
v kterých jsme se dozvěděli mnoho
zajímavých informací, a dokonce jsme si
mohli na některé exponáty sáhnout: na
srst paviána, krunýř želvy, hadí kůži, na
živého gekončíka nočního a axolotla
tygrovaného.
V rámci časových možností jsme
prošli i další části ZOO. Vraceli jsme se
plni nových zážitků a radost nám udělaly
i zakoupené suvenýry. Tato návštěva ZOO
určitě nebyla naše poslední.

Žáci 3. A a 3. B
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4. A na cestách
Plavba pražskými Benátkami a prohlídka
Muzea Karlova mostu byla naše další výprava
za historií České republiky. Na lodičce, která
se jmenovala Blatouch, nám kapitánka
Veronika vyprávěla o zajímavostech Prahy
a zároveň jsme si je mohli hned prohlédnout.
Viděli jsme Bradáče, Karlův most zespodu,
zbytky Juditina mostu a pluli jsme do
Čertovky za vodníkem. V muzeu jsme se
dozvěděli zajímavosti o stavbě Karlova mostu,
mohli jsme si vyzkoušet, jak se zvedaly
kameny za starých časů, ze kterých byl most
postaven. Poslechli jsme si také poutavé
vyprávění ze života Karla IV. Nevěříte? Tak
se tam běžte podívat.

Žáci 4. A

Návštěva Pražského hradu
Naše třídy se přihlásily na prohlídku Pražského hradu pod názvem Výuka jinak. Opustili jsme
lavice a vydali se na cestu do starobylé Prahy. Na Hradčanském náměstí jsme se sešli s průvodkyní
a vyšli na prohlídkový okruh kolem Martinického paláce, morových sloupů, sochy T. G. Masaryka
a zdobených lamp veřejného osvětlení.
Hradčany patří co do rozlohy k největším vládním komplexům na světě a dost možná, že jsou
vůbec největší a předčí takové giganty, jakými jsou moskevský Kreml, vídeňský Hofburg či londýnský
Buckingham. Symbol prezidentů, dříve králů a císařů se nad Prahou tyčí jako symbol majestátní
důstojnosti. Pražský hrad zde existuje jedenáct století. Jeho základy položil kolem roku 880 Bořivoj I.
Stavba rotundy svatého Víta byla započata v roce 925.
Významně se hrad proměnil v roce 1333 po příjezdu markraběte Karla z Francie. Výstavbu
gotické katedrály zahájil Matyáš z Arrasu, po něm pokračoval Petr Parléř. Katedrála svatého Víta,
Václava a Vojtěcha rostla až do roku 1419, kdy práce zastavily husitské války. Roku 1541 poničil hrad
rozsáhlý požár. Poslední obrovskou stavbou prošel Hrad za doby Marie Terezie, která nechala
v 18. století dostavět a sjednotit hradní paláce.
Nejobdivovanější stavba na Pražském hradě je katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Je to
gotická katedrála, sídlí zde pražský arcibiskup. Výstavba chrámu probíhala od roku 1344 do roku 1929.
Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů. Jsou zde uloženy české korunovační
klenoty a ostatky zemských patronů, panovníků a arcibiskupů. Ve starém královském paláci se nachází
Vladislavský sál. Pojmenovaný je podle Vladislava Jagellonského. Konaly se zde korunovační hostiny
českých panovníků a rytířské turnaje na koních. Dodnes se využívá například pro shromáždění o státních
svátcích.
Po vybudování severního opevnění hradu vznikla Zlatá ulička. Bydleli zde zlatníci a hradní
střelci. Žilo se zde až do druhé světové války. V domku číslo 22 žil v letech 1916 – 1917 Franz Kafka.
Mnozí z nás navštívili Pražský hrad již poněkolikáté, ale každá návštěva je kouzelná, v něčem
nová a neopakovatelná. Protože se naše exkurze uskutečnila v chladném zimním počasí, nebyli jsme
ztraceni v záplavě turistů a procházeli plynule jednotlivými památkovými objekty. Nechyběly fotografie
s hradní stráží, nákup pohledů ani snímky korunovačních klenotů.
Žáci 4. tříd
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Filmový festival Jeden svět
Každý rok v březnu patří pražské filmové sály
filmovému festivalu JEDEN SVĚT.
Třetí, čtvrté a páté třídy se opět vypravily na
projekce filmů, které dokumentární formou
zpracovávají složitá sociální témata.
Žáci pátých tříd 13. března navštívili nově
zrekonstruovaný biograf Lucerna a viděli projekci
tří filmů:
Poslouchej ho! - holandský film
Lotte - srdce pro bezdomovce - německý film
Farídulláh má dnes volno - film z Afgánistánu
Tyto filmy vyprávěly složité životní příběhy
dětí i dospělých, se kterými se valná většina našich
dětí nesetká.
V hodinách výtvarné výchovy se děti pokusily
o výtvarné ztvárnění dojmů z filmů. Nejlepší práce
zašleme v červnu do nadace Člověk v tísni a budeme
netrpělivě čekat na výsledky soutěže.

Mgr. Lenka Zadražilová a žáci 5. C

5. A a 4. B ve výtvarné dílně
Ve čtvrtek 6. března se žáci 5. A a 4. B
těšili na výtvarnou dílnu o smaltech. Navštívili
nás dva šikovní výtvarníci, kteří nás seznámili
s technikou výroby šperků z pravého smaltu,
Mohli jsme vyrobit maminkám, babičkám či
sestrám
překrásnou
soupravu
šperků
k blížícímu se svátku MDŽ.
Děti si mohly sami zkombinovat náušnice
a přívěsek či pouze dva přívěsky nebo dvoje
náušnice. Pracovali jsme ve skupinách, používali
speciální barvy, štětce a párátka. Práce byla
velmi zajímavá a fantazii se meze nekladly.
Poté byly naše výtvory odvezeny do speciální
pece a my se těšili na konečný výsledek. Ten
opravdu stál za to - maminky se hned
vyzdobily. A proto se těšíme na další tvoření ze
smaltů - vlastnoručně zdobené hrnečky.

Mgr. Jana Ungerová

18
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Vyrobte si krásné mozaikové
kraslice.

Připravte si bílá a barevná
vyfouknutá vajíčka a lepidlo
Herkules s aplikátorem.

Střípky lepte vedle sebe.

Získáte zajímavé vzory.

Obarvená vajíčka rozbijte
na drobné střípky a potřete je
lepidlem.

Můžete lepit i bílé střípky
na barevné vajíčko.

„Letos budu celé jaro hlídat dvorek,” říká na
Silvestra Karlík.
„Ale proč?” diví se máma.
Hoch na to: „Nechci dopadnout jako loni, kdy mi
někdo hned s prvním sluncem ukradl sněhuláka!”
Ptá se malé velblouďátko maminky: „Mami, proč
máme tak dlouhé řasy?“
„No to aby, když jdeme po poušti a je písečná
bouře, nám do očí nenafoukal písek.“
„Aha, a proč máme na zádech ten hrb?“
„No právě když jdeme tou pouští v karavaně, tak
si do něj nabereme vodu a pak už nemusíme
dlouho pít.“
„Jo aha, jasný. A mami, proč máme na nohou
takové ty polštářky?“
„No jak chodíme po poušti, tak aby nás nepálil
písek do nohou.“
„Aha! A mami není nám to tady v zoologický
úplně k ničemu ?!?!“
„Mami, to vajíčko je nějak divné!“
„Nemudruj a jez!“
„I ten zobáček?“
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6. ROČNÍK

Jak se dělají Velikonoce…
To se vezme spousta vajec, mašlí, barev, špejlí, barevného papíru, drátků, obtisků,
něco zeleného a všechno se to zamíchá a potom jsou z toho v tržnici krásné kraslice,
zajímavé zápichy, překrásné věnečky, košíčky, stromečky, svíčky, slepičky, zajíčkové
a spousta dalších věcí. No opravdu. Tohle všechno umí naše děti. V 6. třídách si to
vyzkoušely při hodinách výtvarné výchovy a svými výrobky potěšily tak mnohé rodiče.

Mgr. Květa Nekolová

Učíme se v zoo
Ve středu 26. března jsme s naší třídou společně s 6. A
jeli do ZOO. V ZOO na nás čekaly studentky, které pro nás
měly připravený naučný program. Studentky nám daly pracovní
list, na kterém byla fakta o jednotlivých zvířatech. My jsme
jen doplňovali. Studentky byly moc hodné a milé. Vždy nám
rády poradily, co se týkalo věcí na papíře. Byl to zajímavý a
úžasný den plný zábavy, ale zároveň jsme se i hodně dozvěděli.

Karolína Lukavská
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7. ROČNÍK

Apríl
Apríl v Česku
Apríl je označení pro první dubnový den. Již od 16. století je apríl spojen s různými
žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné
zimy na veselejší jaro. Nejedná se o původní český svátek, ale do Česka přišel ze zahraničí
a rychle zdomácněl. Prvně písemná zmínka o aprílu v Česku se objevila v roce 1690, zápis
pochází od Bartoloměje Chrystellia z Prahy.
Kanadský apríl
Nechat se „napálit aprílem“ je záležitost mezinárodní, nikoli ryze česká. Pojem apríl
má své vlastní dějiny a ne vždy se vztahuje k 1. dubnu. Tak v některých kanadských
provinciích vás mohou „vyvést aprílem“ celý duben až do 1. května. V Čechách se pro tento
obyčej ujal název „kanadské žertíky“.

Apríl ve Francii
Zde se tento den (ale i zvolání při prozrazení žertu) nazývá poisson d´avril a to
z toho důvodu, že děti vystřihnou rybu (poisson) z papíru a připevní ji na záda někomu, kdo
o výtvoru na svých zádech nemá tušení.
Tradice „aprílování“ ve Francii vznikla již kolem roku 1564 a oproti Čechám je zde
žertování bráno mnohem vážněji. Francouzi zavedli „apríla“ na 1. ledna.
Apríl po italsku
Italové se nechali inspirovat sousedními Francouzi. Tady získal název „Pesce d´
aprile“. Jde o obdobu ryby na zádech nic netušícího nešťastníka. Naštěstí jen papírovou.
Apríl po bavorsku
Tradice s rybou se přenesla z okolních států i do německého Bavorska, kde se apríl
od roku 1618 slaví 1. dubna. V tento den se lidé častovali žertovnými vtípky a začali se
oblékat do „bavorských krojů“ (Narrentracht).

PaedDr. Zuzana Šimková
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8. ROČNÍK

Peníze nebo život
V úterý 11. března se šla naše třída 8. A v rámci odpoledního vyučování
podívat na výstavu Peníze nebo život? do Muzea hlavního města Prahy.
Na panelech a na nástěnkách byly různé informace týkající se peněz.
Při vstupu každý dostal kreditní kartu, na které bylo 10 korunek, které jsme
si mohli rozmnožit. Peníze jsme mohli získávat nejen z bankomatů, ale i z
burzy. Mohli jsme si vyzkoušet pobyt v blahobytu, nebo darovat peníze na
charitu, které tam opravdu šly, což nám ale řekli až na konci prohlídky,
takže se k tomu někteří ani nedostali. Mohli jsme si natočit svůj minutový
film o tom, jaké je naše vysněné povolání. Dále zde byla k dispozici
napodobenina obchodu, ve kterém jsme mohli nakupovat potraviny
a oblečení. Na výstavě si každý chodil, jak se mu chtělo, takže někdo si mohl
zajezdit na rotopedu a přitom sledovat film o splácení dluhů. Další skupinka
si mohla obléct formální oblečení a předstírat den v bance.
Při odchodu každý dostal výpis z účtu, z něhož mohl zjistit všechny
svoje příjmy a výdaje. Nakonec jsme odevzdali karty. Celá výstava se nám
moc líbila.

Žáci 8. A
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9. ROČNÍK

Prevence je důležitá
Šestého února navštívila
osmá a devátá třída naší školy
besedu v divadle U Hasičů s plk.
JUDr. Miloslavem Dočekalem „Šikana, kriminalita, drogy - obrana
a prevence“. Program byl velmi
úspěšný. Historky policejního rady
byly velmi zábavné, ale i poučné.
Poradil nám, čemu se vyhnout a jak
se zachovat v nebezpečných
situacích.

Petra Vinařská, Karolína Hynková

Planeta Země 3000 –
Madagaskar
Planeta Země 3000 je projekt,
který má za cíl seznámit veřejnost se
zajímavými kouty světa. V tomto díle
Madagaskar: příběh pradávné Lemurie se
náš průvodce a dobrodruh Adam Lelek
vydává na zajímavou a nebezpečnou
cestu po ostrově Madagaskar. Díky němu
jsme se mohli dozvědět zajímavosti
nejen o tamní fauně a floře, ale i o
místních obyvatelích a jejich zvycích.

Martina Pišínová

Filmový festival Jeden svět
Jako každý rok jsme se zúčastnili filmového festivalu
Jeden svět. Tentokrát byly tématem materiální potřeby člověka.
Kolik věcí člověk skutečně potřebuje a kolik jich má jen pro
zábavu, pohodlí a radost? Muž z Finska se rozhodl zajít do
extrému, aby to zjistil. Do garáže si dal všechny svoje věci
včetně oblečení, nábytku apod. Každý den si mohl vzít jen
jednu věc. Došel k závěru, že potřebuje přibližně sto věcí.
Dalších sto věcí má jen pro zábavu. Když se nás zeptali, kolik
věcí máme právě teď u sebe, nejčastější odpovědí bylo mezi
dvaceti a třiceti. Možná bychom měli zhodnotit naše potřeby
a nezatěžovat životní prostředí dalšími věcmi, které
nepotřebujeme.
Kateřina Šindelářová, Karolína Hynková
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ
Víte, jak vyměňuje žárovku rozmazlená
dcerka zbohatlíků?
„Tatí, potřebuju nový byt!“
Sedí Kajínek v cele a přivedou mu
nového spoluvězně.
„Jsem Kajínek a sedím tady za vraždy. Za
co to máš ty?“
„Stáhnul jsem si o tobě film."
Jak se nazývá kostlivec ve skříni, který
má blonďaté vlasy?
Loňský výherce hry na schovávanou.
„Tati, potřeboval bych nový harddisk.“
„A kouzelné slovíčko?“
„Do řiti! Dneska už je všechno
zaheslované!“

Nový model Apple

Špatná proroctví:
„Je úplně jedno, co dělá. Stejně nikdy ničeho
nedosáhne.“
řekl v roce 1895 učitel otci Alberta Einsteina
„I když je televize technicky a teoreticky použitelná,
komerčně a finančně se neuplatní.“
vynálezce Lee DeForest
„Už nikdy nebude postaveno větší letadlo.“
inženýr Boeingu o letadle 247, které neslo deset pasažérů
„Železniční doprava ve vysokých rychlostech není
možná. Cestující nebudou schopni dýchat a udusí se.“
Dionysius Lardner, 1823
„Když skončí pařížská výstava, elektrická světla budou
zrušena a nikdo o nich více neuslyší.“
profesor univerzity v Oxfordu Erasmus Wilson, 1878
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CO? KDY? KDE? JAK?

Matějská pouť 2014 v Praze
Matějská pouť se koná v areálu
Výstaviště Praha, kde na vás čekají tradiční
i nové zahraniční atrakce. Od 1. března do 30.
dubna se pobavíte na horské dráze, centrifuze,
ve strašidelném zámku, domě smíchu, u
střelnic, na kolotočích, houpačkách, skákacích
hradech, houpacích lodích nebo na lochnesce.
Vstupné: 25 Kč Snížené vstupné: 10 Kč. Ceny
atrakcí se pohybují od 40 korun za dětský
vláček do 200 korun za nejdivočejší mašiny.
Petra Vinařská

Království železnic
V Praze na Smíchově se nachází největší
modelová železnice v celé České republice. Můžete
zde vidět stovky metrů kolejí, desítky modelů vlaků,
modely aut, které si dávají přednost na křižovatkách,
modely významných staveb a míst ČR. Součástí
výstavy je i obří model Prahy. Mimo to zde najdete
také výstavu současné produkce stavebnice LEGO
rozšířenou o originální modely vlaků, které můžete
sami ovládat!
Pro děti je připraven dětský koutek Bambule
se stavebnicemi, projekce oblíbených LEGO filmů Mašinka Tomica, veselé vláčky Chuggington, herní
konzole Xbox, největší výstava mašinky Tomáš
v Evropě, expozice věnovaná figurkám Igráček
a spousta další zábavy.
Kateřina Šindelářová

Botanická zahrada
Návštěvníci Botanické zahrady v Praze Troji
se i letos mohou těšit již na 12. výstavu tropických
motýlů ve skleníku Fata Morgana. Z motýlí farmy ve
Stratfordu nad Avonem byly objednány další
zajímavé druhy, které ještě ve skleníku nelétaly.
Opět budou velkou atrakcí ptakokřídelci, kteří
patří mezi největší denní motýly světa. Jedná se
o vzácné druhy, ale díky motýlí farmě je můžete
vidět i v Praze. Ozdobou budou také mnohé druhy
martináčů, krátce žijících nočních motýlů, kvůli
kterým se vyplatí navštívit výstavu vícekrát. Jako
každý rok bude možné pozorovat motýly klubající se
z kukel. Letos jich můžete vidět více než 4000.
Motýli pestrých barev a krásných tvarů dorazí přes
Stratford z Afriky, jižní Asie a ze Střední a Jižní
Ameriky.
Kateřina Šindelářová
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RE-PLAY

Witcher 3 (Zaklínač 3)
Třetí vydání slavného Zaklínače pochází
z Polska. Tato dílna měla na E3 veliký úspěch, takový
úspěch jako žádný jiný na výstavě. Tento díl je na
vysoké grafické úrovni. Na svých cestách narážíte
na všemožné nepřátele - od obřích netopýrů až po
prastaré stvůry z podsvětí. Ve hře ovlivňuje vaše
herní podmínky počasí. Díky tomu můžeme říct, že je
hra velmi propracovaná a povedená. Mimo to máte
v průběhu hry k dispozici kouzla všech možných
druhů, a i proto hra stojí za zkoušku.

Jarek Vondra

Watch the Dogs
Dlouho očekávané a také stále odkládané
datum vydání Watch the Dogs je tu. 27. května je
uvedeno na oficiálních stránkách Ubisoftu vydání
této maximálně náročné hry. Ubisoft vůbec nechce
prozradit ani ukázat, jak samotná hra bude
vypadat. Jediné, co o této hře víme, je to, že zde
budete jakýsi hacker a už samotná free hra bude
zajímavá, protože se vám u každého kolemjdoucího
ukážou různá data a podobně, což vám určitě
napomůže k řešení různých misí. Bude opravdu
zajímavé, jak to Ubisoft udělá, aby omezil kapacitu
celé hry.

Michal Blažek

Rambo: The video game
Jedná
se
o
zcela
novou
herní
napodobeninu veleúspěšné filmové série Rambo.
Tvůrci hry slibují možnost zničit vše v okolním
prostředí, ale zatím to podle traileru tak
nevypadá. V hlavní roli vystupuje známý
Silvester Stallone, který vás doprovází po celou
hru. Ve hře budete mít možnost popravovat své
nepřátele, jak se vám zlíbí. A také můžete svého
Ramba postupem času vylepšovat. Hra je zatím
k dispozici pouze jako předobjednávka, takže se
můžeme nechat překvapit, jak bude konečná
podoba vypadat.

Jarek Vondra

26

DRBÁRNA

Scarlett Johansson je
těhotná
Scarlett Johansson je úspěšnou
hollywoodskou herečkou a právě
oznámila, že se svým přítelem
Romanem Dauriacem, čeká miminko.
Je v pátém měsíci těhotenství a na dítě
se prý ohromně těší. Pár je spolu od
listopadu 2012 a od podzimu 2013 jsou
zasnoubeni. Herečka se proslavila díky
filmu Zaříkávač koní z roku 1998. Dále
jsme ji mohli vidět například ve filmech
Přízračný svět, Match Point, Ztraceno
v překladu či Dívka s perlou.
Petra Pavlíková

Přichází nová mánie
Australská chlapecká kapela 5 Seconds Of Summer platí
ve svých končinách za velké hvězdy již nějaký ten měsíc. Nyní
tito čtyři pohlední teenageři konečně útočí i na zbytek světa!
Čtyřčlenné seskupení, které tvoří Luke (17), Mikey (18),
Calum (18) a Ash (19), patří k největším objevům posledních let
a chlapcům je předpovídána opravdu hvězdná kariéra…
Na nedávném turné po Velké Británii kapela rozpoutala
opravdové davové šílenství a podobně je tomu i za mořem.
5 Seconds Of Summer odstartují již 10. dubna své první velké
turné po Severní Americe, které dokázali vyprodat za méně než
pět minut! Vzhledem k tomu, že za kapelou stojí stejný
management, jako za One Direction, čeká obě kapely v letošním
roce i společné turné, které bude čítat několik desítek koncertů.
Karolína Hynková

Justin Bieber – premiéra Believe
Již 10. dubna se uskuteční v Praze
premiéra druhého filmu devatenáctiletého
zpěváka Justina Biebera. Film je v podstatě
Justinův životopis a na rozdíl od Never Say
Never, který vypovídal o Justinově dětství
a proslavení, bude Believe vypovídat
o zpěvákově proměně, změně žánru,
o nedávném vztahu se Selenou Gomez,
a v neposlední řadě o pomluvách antifanoušků
či médií a paparazzi. Fanoušci Justina
Biebera, neboli „Beliebers“ už se nemohou
dočkat a rezervují si místa ve velkém. Všichni
počítají s tím, že na premiéře potkají spoustu
nových přátel, jelikož je spojuje jedno velké
pouto a to obdiv k Justinovi.
Petra Pavlíková

