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Milí spolužáci,

léto se neúprosně blíží, a proto se musíme rozloučit i my. Od 8. třídy
tvoříme tento časopis a nyní přenecháváme místo dalším. Chtěli bychom
poděkovat naší paní učitelce Procházkové za všechnu práci, kterou s námi
měla, a za vše, co nás naučila. Celé ty dva roky jsme si užili a jsme vděčni
za všechny zkušenosti nasbírané při tvorbě školního časopisu. Doufáme, že
se vám všem naše příspěvky líbily. Nezbývá nám než popřát krásný zbytek
školního roku a hezké prázdniny.
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INTERVIEW

Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Iveta Matyášková
1. Jak dlouho učíte na naší škole?
Když se teď zamýšlím, na naší škole
učím už neuvěřitelných čtrnáct let. To
je doba.
2. Který předmět jste měla nejraději a
který patřil mezi vaše nejméně
oblíbené, když jste studovala?
V době studií byly mými oblíbenými
předměty biologie, dějepis, ale i
literatura, výtvarná a hudební výchova.
Nerada vzpomínám na fyziku.
3. Čím jste chtěla být, když jste byla
malá?
V dětství jsem si často hrála na
lékařku, která léčí děti, zvířata a
panenky, pomáhá ostatním.
4. Co děláte ve volném čase?
Děti mi pomalu odrůstají, a tak mám
čas navštěvovat divadla, koncerty,
galerie i cestovat.
5. Jaký je váš vztah ke zvířatům? Máte
nějakého domácího mazlíčka?
Ke zvířatům mám vztah velice kladný,
ale nejraději je vidím ve volné přírodě.
Doma máme morče a králíka, o které
se stará moje dcera. Touží mít i psa,
proto nevím, jestli nás nebude doma
více.
6. Jakou posloucháte hudbu?
Hudba je pro mne náladová záležitost.
Mám ji moc ráda. Relaxuji při vážné
hudbě, líbí se mi písně Bryana Adamse
a můj syn mne seznamuje i s hudbou
mladých českých interpretů, např.
Sárou Vondráškovou.
7. Kdybyste chytila zlatou rybku, jaká
by byla vaše tři přání?
Vyslovím pouze jediné přání - zdraví
pro sebe i celou rodinu.
8. Co byste chtěla dělat, kdybyste
nebyla paní učitelka?
Jak jsem již zmiňovala, asi bych chtěla
být dětskou lékařkou nebo pomáhat
dětem - to s učitelstvím hodně souvisí.
9. Jaký je váš oblíbený film nebo
pořad?
Mám ráda historické filmy.

3

10. Čím vás žáci nejvíce rozčilují?
Já bych začala tím, že mne žáci dokáží
mile překvapit krásným nápadem,
skutkem, vřelou diskuzí, když je s nimi
legrace nebo mi vženou slzy radosti do
očí (naposledy na mé narozeniny a
moc jim děkuji). Ale velice mne zlobí,
když lžou a chovají se k sobě
navzájem hrubě.
11. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Mám ráda sladká jídla.
12. Měla jste někdy chuť nechat profese
učitelky?
Ale určitě měla. Dokonce jsem této
profese na chvilku zanechala, abych se
k ní opět ráda vrátila. Práce s dětmi mě
baví i naplňuje.
13. Na jaké místo na světě byste se chtěla
podívat?
Chtěla bych se podívat do Keni, a čím
jsem starší, tím více mne láká
Japonsko.
14. Jak trávíte prázdniny?
Prázdniny trávím u babiček, na
chalupě. A protože mám ráda teplo,
jsem nadšená, když vyjde moře.
15. S kterou postavou z historie nebo
současnosti byste se chtěla setkat? A
proč?
Těch postav a osobností by bylo
hodně, hlavně z minulosti. Osobně
bych se bývala ráda setkala s
Václavem Havlem. Chtěla bych se
potkat s Emou Destinovou - vždy jsem
si přála zpívat jako ona. A pak se svou
prababičkou, kterou obdivuji za to, co
dokázala.
Martina Pišínová, Martin Komenda

NOVINKY OD NÁS

COME AND SHOW
Žáci naší školy se letos poprvé zúčastnili anglické soutěže COME AND SHOW, která se konala
15. a 16. dubna v Základní škole Dolní Chabry. Této soutěži předcházelo školní kolo. Každá paní
učitelka anglického jazyka nacvičila se svými žáky pásmo básniček, pohádek, písniček, krátkých scének
... a bylo na co se dívat! Vybraní žáci reprezentovali naši školu v krajském kole. Nakonec byli vybráni
tito žáci a byli velice úspěšní:
Klára Černá, Kristýna Spálenková, Michaela Hertlová, Lucie Pondělíčková, Štěpán Nejtek, Jakub
Čecháček – zpěv Everything at once – 2. místo
Tomáš Vondra, Jan Bartoška – recitace I am here to be your friend
Tereza Skládalová, Vojta Kápička – zpěv Oh me, oh my – 2. místo
Zuzana Burianová – vyprávění pohádky The old woman who lived in a bottle – 3. místo
Lucie Havlíčková, Lucie Horálková, Štěpán Nejtek, Jakub Čecháček, Klára Mikulášková, Amálie
Řeháková – dramatizace From my family life – 3. místo
Michal Blažek – recitace Road not taken
Všem velice gratulujeme! Celá akce byla pro všechny poučná. Měli jsme možnost porovnat naši
angličtinu a nápady s jinými školami. Určitě se těšíme na další ročníky. A protože vystoupení žáků bylo
opravdu povedené, pochlubili se při odpoledním představení i svým rodičům.
Mgr. Jana Rusňáková
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Praha – Burgkunstadt 2014
V dubnu a květnu 2014 se uskutečnil již 18. ročník šestidenních výměnných pobytů žáků 6. a 7.
tříd naší školy a gymnázia v Burgkunstadtu (Bavorsko – Horní Franky), jejichž cílem je seznámení se
s kulturou, životním stylem, školním a rodinným životem svých zahraničních sousedů a uplatnění
jazykových znalostí v praxi.
Během pobytu bydlely děti v rodinách svých zahraničních kamarádů, s nimiž navázaly kontakt
(většinou formou e-mailů) již v průběhu školního roku. Dorozumívacím jazykem je angličtina a částečně
němčina.
Součástí programu jak v ČR, tak v SRN je kromě jiného i společný celodenní výlet. U nás byla
jeho cílem Plzeň s návštěvou Plzeňského pivovaru a 3-D planetária. V Německu to byl sportovní výstup
na pevnost Plassenburg, která je dominantou malebného města Kulmbach, a návštěva pekařského
muzea, kde si každý vlastnoručně upekl svůj preclík.
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Zajímavá pro naše žáky byla jistě i návštěva firmy Brose v Coburgu, která vyrábí součástky do aut
mnoha světových značek a kde si každý vyzkoušel svoji šikovnost při pájení a vyrobil si „svítící“
panáčky. Velmi příjemná byla i návštěva rodinné firmy NICI, odkud si každý přinesl malý dárek
v podobě plyšového zvířátka, a zájemci si mohli vyzkoušet slušivý plyšový kostým.
Všichni zúčastnění žáci úspěšně zvládli jak roli hostitele, tak roli hosta a dokázali odvahu vydat
se do cizojazyčného prostředí, kde se část dne museli spoléhat jen sami na sebe. Na závěr bychom chtěli
poděkovat všem rodinám, které se do projektu zapojily.
Ing. Hana Tomší
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Návštěva Petry Braunové
7. května k nám do školy zavítala paní
spisovatelka Petra Braunová. A jak se o nás vůbec
dozvěděla? Jednoho dne za mnou přišla Julča
Durychová, protože prý četla velmi krásnou knihu
O chlapci, který spadl z nebe. Někde v knize nebo
možná na internetu se dočetla o možnosti návštěvy
paní spisovatelky a o jejím autorském čtení. Pak
už nezbývalo nic než se s paní Braunovou
domluvit. Slovo dalo slovo a mohli jsme se všichni
sejít tváří v tvář.
Na besedě se všechny druhé a třetí ročníky
dozvěděly, jak vzniká kniha, kde bere paní
spisovatelka nápady, jak se vybírá ilustrátor, zda
jsou její hrdinové skuteční a plno dalších
zajímavostí. Petra Braunová nám poutavě
předčítala některé pasáže z knih a celá beseda se
nesla ve velmi příjemné atmosféře. Kdo si donesl
vlastní knihu nebo památníček, mohl získat
autogram.
Věřím, že si žáci se zájmem některou tu
knihu přečtou. Kdo by nechtěl vědět, jak celý
příběh dopadne?
Mgr. Jaroslava Koubíková

Beseda s paní Helenou Maršíkovou
V úterý 22. dubna se 2. stupeň zúčastnil besedy s paní Helenou Maršíkovou, která
zažila 2. světovou válku a jako jedna z mála přežila dva koncentrační tábory. Vyprávěla
svůj neuvěřitelný životní příběh, který si málokdo dokáže představit. Všichni tiše
naslouchali příběhu, jejž paní Maršíková s lehkostí vyprávěla. Všichni obdivujeme její sílu
a chuť do života i po hrůzách, které nejen viděla, ale i zažila na vlastní kůži. Návrat zpět
do normálního života byl pro ni těžší, než si představovala. Všichni měli dost svých
starostí s válkou a nemohli se o ni postarat. Rozhodně si zaslouží náš obdiv a úctu.

Kateřina Šindelářová
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Turnaj v dámě
V pátek 16. května se konal v Domě dětí
a mládeže – Domě UM turnaj v dámě. Zúčastnili
se ho žáci, kteří ve školních kolech obsadili
1. nebo 2. místo. V kategorii starších žáků naši
školu reprezentovali Adam Ježdík a David Kácl,
za mladší žáky se představili Jan Cabrnoch a Jan
Dobiáš.
Turnaj se konal podle švýcarského stylu na
devět kol. Soupeře vybíral počítač. Za každé
vyhrané kolo získali žáci 2 body, za remízu 1 bod
a za porážku nulu. Začátek turnaje se nám příliš
nevydařil, protože první kola jsme prohráli, ale
po 3. kole se situace začala zlepšovat. S našimi
výsledky jsme nakonec byli celkem spokojeni,
přestože se nikdo neumístil na medailových
pozicích. Jako tým jsme se však se součtem
40 bodů umístili na 3. místě. Byl to super
zážitek, i když jsme většinu zápasů vyhráli se
štěstím.

Adam Ježdík

Mnohem lépe si v turnaji vedli naši mladší
žáci. Díky skvělému výkonu v přeboru škol postoupili
na Mistrovství ČR žáků v české dámě. I zde dosáhli
skvělých výkonů. Blahopřejeme především Honzovi
Cabrnochovi, který získal 2. místo. Ve velké
konkurenci uspěl i Honza Dobiáš, který se umístil na
krásném 5. místě. Oběma chlapcům děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
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Vzpomínka na květnové události
29. dubna se od 10 hodin konal pietní akt u příležitosti
květnových událostí roku 1945. Vzpomínkovou akci organizoval
Český svaz bojovníků za svobodu Praha 15 a Městská část Praha
15 ve spolupráci s naší školou a ZŠ Veronské náměstí.
Program byl zahájen kladením věnců u pomníku,
následoval projev paní učitelky Kučerové, místostarostky
a jednoho z pamětníků. Dále program pokračoval udělením
čestného uznání paní místostarostce Prinzové a ředitelce naší
školy paní Ducháčkové za osobní podíl na udržování paměti
národa v MČ Praha 15.
Na závěr představily obě školy svá vystoupení. Žáci
z Veronského náměstí zazpívali píseň a naše škola měla
připravenou báseň Zpěv míru Vítězslava Nezvala. Na závěr
pietního aktu zazněla česká hymna.
Petra Vinařská

Pythagoriáda 2014
15. května se konalo na ZŠ Kodaňská obvodní kolo matematické soutěže
Pythagoriáda. Naši školu zastupovali žáci od páté do osmé třídy. Těm mladším se dařilo
lépe. Vanda Dohnalová z 5. třídy obsadila se 14 body (z možných 15) krásné 4. místo a Jan
Cabrnoch z 5. C se s 12 body umístil na 19. místě.
Pavel Rusňák ze 6. B ve velké konkurenci obsadil 25. místo. Získal 11 bodů
(z možných 15). Jen jediný bod chyběl Jirkovi Petrovi ze 6. B a Tomáši Tučkovi ze 6. A,
aby se stali úspěšnými řešiteli. Oba získali shodně 8 bodů.
Žákům vyšších ročníků už chybělo bodů více. Vojta Franz ze 7. A získal 4 body,
Adam Ježdík z 8. A 3 body a Jaroslav Kubíček z téže třídy 1 bod. Pro zájemce uvádíme
tři příklady z minulých ročníků.

Mgr. Dagmar Mikulášková

1. Z číslic 1 a 6 vytvořte dvě trojciferná čísla taková, aby jejich rozdíl
byl co největší.
2. Doplňte znaky početních operací, popř. závorky tak, aby platila
rovnost: 4 4 4 4 4 = 2
3. V hotelu je 136 pokojů. Kolik číslic budeme potřebovat k očíslování
všech jejich dveří, jestliže čísla jednotlivých pokojů jsou sestavena
z jednotlivých číslic.

!!!Pozor soutěž!!!
Kdo přinese správné výsledky všech tří příkladů do konce června,
může se v kabinetu matematiky přihlásit o sladkou odměnu.
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Požární ochrana očima dětí
Jako každý rok, tak i letos se všichni žáci 2. stupně připravovali na
výtvarnou soutěž Požární ochrana dětí. Dovoleny jsou všechny techniky i jejich
kombinace. Příběhy mohou být pravdivé, vymyšlené, dotvořené nebo
zprostředkované. Při výtvarné výchově věnujeme této práci vždy několik
hodin. Vybrat výkresy, které se pošlou do soutěže, je opravdu těžké, protože
mnoho jich je něčím zajímavých a hezkých. Pro žáky 2. stupně jsou dvě
soutěžní kategorie, jedna pro 6. a 7. třídu, druhá pro 8. a 9. třídu.
Letos jsem do soutěže poslala celkem 34 prací. Na 1. místě se
v kategorii ZŠ 3 umístila Kristýna Brejchová ze 7. A, na 2. místě Jiří Petr ze
6. B. Velmi úspěšní jsme byli v kategorii nejstarších žáků, kde zvítězila
Karolína Hynková z 9. A, 2. místo získala Petra Dočkalová z 8. A a třetí Nikita
Vlasov z 9. A.
Co dodat? I letos jsme byli velmi úspěšní a těšíme se na další ročník
soutěže, gratulujeme vítězům, děkuje všem dětem za pěkně práce, za to, že
takto úspěšně reprezentují naši školu.
Mgr. Květa Nekolová
Pozadu nezůstali ani žáci z 1. stupně. V kategorii ZŠ 1 zvítězila Silvie
Homoláčová z 1. A, v katogorii ZŠ 2 zvítězil Jaroslav Trojan z 5. A
a o 3. místo se podělili Barbora Anna Bínová a Adam Rusňák ze 3. B. Jejich
práce byly zaslány do krajského kola. Vyhodnocení se konalo 12. června a naše
škola opět slavila úspěch. 3. místo v krajském kole získali za společný obrázek
Barbora Anna Bínová a Adam Rusňák, stejné místo obsadila i Silvie
Homoláčová. Moc blahopřejeme a budeme jim držet palce v celostátním kole
soutěže.
Mgr. Simona Procházková

Návštěva Poslanecké sněmovny
Ve čtvrtek 22. dubna navštívil druhý
stupeň Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
České
republiky.
Nejprve
jsme
v informačním centru zhlédli krátký film,
který nás seznámil s činností Poslanecké
sněmovny. Při vstupu do prostor sněmovny
jsme museli projít bezpečnostním zařízením
a nechat si zrentgenovat zavazadla.
S paní průvodkyní jsme mohli projít
velkou část budovy, dozvěděli jsme se
zajímavosti
z historie,
prohlédli
si
významné písemnosti (kopii Zlaté buly
sicilské, listiny z doby vlády Karla IV.,
zákon o vzniku Československa nebo Desky
zemské Království českého). Dokonce jsme
se dostali i do zasedacího sálu a viděli tak
zblízka místo, kde se přijímají zákony,
a rozhoduje se o důležitých otázkách.
Kateřina Šindelářová
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Jezdili jsme na huculech
V rámci našeho vlastivědného projektu Má
vlast - srdce Evropy jsme se 6. května opět vydali
na poznávací výlet, tentokrát na statek Zmrzlík.
Prohlédli jsme si hospodářské budovy, koňské
stáje, výběhy i pastviny. Všichni jsme si také užili
jízdu na koni a poslechli si vypravování o zdejším
plemenu, o huculech. O těchto krásných malých
koních jsme se dozvěděli hodně zajímavého.
A protože jsou klidné povahy, mohli jsme
si koníky i pohladit. Počasí nám přálo, a tak jsme
měli i ohýnek, na kterém jsme si opekli buřty.
Děvčata a chlapci z družiny

Pojedeme k moři
Ke Dni dětí šel 2. stupeň do kina na film
Pojedeme k moři. Film pojednává o jedenáctiletém
Tomášovi, který se chce stát filmařem, a když dostane
k narozeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první
film - o své rodině a kamarádovi. Postupně tak
poznáváme jeho tatínka, maminku, babičku, ale
i kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci
blbnou a užívají si natáčení, ale jen do chvíle než zjistí,
že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou nepříjemné
- například pravdu o jejich spolužačce, kterou Tomáš
miluje, nebo že mu jeho táta lže! Dvakrát týdně tajně
odjíždí místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš,
i když má obavu, že se dozví něco, co ho bude bolet, se
rozhodne přijít tomu na kloub. Netuší, že narazil na
velké rodinné tajemství. Prozrazovat vám ho nebudeme,
běžte se podívat do kina, film opravdu stojí zato.

Kateřina Šindelářová
11

NOVINKY OD NÁS

Kouzelná noc 2014
Děti se těšily celý rok, až se jejich vychovatelky dohodnou s místními dobrovolnými hasiči a
vypukne zase jejich oblíbená akce Kouzelná noc, tedy večer a noc v družině. Tentokrát to vyšlo na
čtvrtek 15. května.
Starosta hornoměcholupských dobrovolných hasičů Martin Hák přijel za námi se svými kolegy
na školní hřiště. Děti se s našimi hasiči už dobře znají, a tak si to s nimi zase pořádně užily. Dozvěděly
se opět něco nového z oboru, prolezly hasičské auto odzdola nahoru a projely se v něm i za parádního
houkání požární sirény.
Když se děti rozloučily s hasiči, nastal večer. Po společné večeři, kterou tvořily dobroty od
maminek, si všichni zazpívali při kytaře. Setmělo se a nastal čas se umýt a zavrtat se do spacáků, odkud
si děti vyslechly několik pohádek.
Ráno byli kupodivu kluci i holky velmi brzy čilí, a proto si po snídani stačili ještě pohrát, než
odešli na vyučování. Všechno vyšlo výborně, takže už se můžeme těšit na příští noc.
Vychovatelky a děti ze ŠD

Mezinárodní den dětí v družině
Také v družině jsme oslavili Den dětí.
Z golfové školky jsme k nám pozvali dva zástupce
Golfgarden, kteří předvedli dětem vše, co je z golfu
zajímalo. Kluci a holky si pohráli při minigolfu a moc
dobře jim to šlo.
Kdo měl zájem, mohl se také zúčastnit
diskotéky, kterou i se soutěžemi uspořádala děvčata
pozvaná z agentury Rarášek. Vládla zde skvělá
atmosféra, a tak podobnou akci zase zopakujeme.

Děti a vychovatelky ze školní družiny
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Atletické závody
Červen patří atletickým závodům škol Prahy 15. V úterý 10. června 2014 v tropickém vedru
závodili naši mladí nadějní sportovci v tradičních atletických disciplínách - skok do dálky, běh na
60 m a běh na 200 m na hřišti ZŠ Hornoměcholupská.
Našim reprezentantům se dařilo a získali čtyři medaile. V kategorii 2. a 3. tříd získali druhé
místo Julie Durychová z 3. C a Jan Bartoška z 3. B. V kategorii 4. a 5. tříd obsadila druhé místo
Monika Florová ze 4. A a bronz získal Jakub Randus z 5. A.
Horké počasí závody ještě ztížilo, a proto všem zúčastněným patří velké poděkování za výkony
a sportovního ducha.
O dva dny později už za příznivějšího počasí soutěžili i starší žáci. Našim reprezentantům se už
tolik nedařilo a nezískali žádnou medaili. V konečném pořadí sportovní ligy základních škol o Putovní
pohár starosty MČ Praha 15 obsadila naše škola 3. místo.
Mgr. Zadražilová Lenka

Česko se hýbe
Ve čtvrtek 24. dubna se dívky 2. A, 2. C a 3. C (Julie Durychová, Klára Mikulášková, Tereza
Černá, Veronika Černá, Nela Ficová, Adéla Štěpánská, Kristýna Váňová, Barbora Michková
a Karolína Vargová) zúčastnily taneční soutěže Česko se hýbe. Soutěž se konala ve sportovním centru
v Letňanech a naše dívky obsadily v celorepublikové konkurenci 14. místo s tanečním vystoupením na
píseň „I Love It!“. Celý rok pilně trénovaly pod vedením Aničky Durychové a Elišky Wenzlové z 8. A.
Děkujeme za reprezentaci školy a děvčatům z 8. A za zcela nezištné vedení kroužku tance.
Mgr. Dagmar Mikulášková
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Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV 2013/14
Naše škola se 15. dubna zúčastnila obvodního kola OVOV na ZŠ Nad Přehradou. Závodilo se
v šesti disciplínách: běh na 60 m, hod medicinbalem, přeskok švihadla, dribling, kliky a trojskok.
Naše družstvo skončilo na 3. místě ze šesti družstev. Jak dopadl každý jednotlivě, si můžete najít
v následující tabulce:
kategorie

umístění

Jméno a příjmení

D 1999

1.

Karolína Bláhová

3869

3.

Karolína Boháčová

3769

2.

Kristián Jahoda

4617

7.

Michal Polesný

4093

9.

Jakub Sobek

3811

5.

Dominika Dvořáková

3342

7.

Anna Durychová

3276

H 1999

D 2000

H 2000

Body

8.

Nikola Michálková

2599

4.

Patrik Chládek

3650

5.

Jiří Vaniš

3632

7.

Martin Nocar

2809
2372

8.

Václav Štoural

D 2001

4.

Svitlana Slipchenko

2949

H 2001

7.

Petr Lukášek

2763

H 2002

4.

Vitalyi Shorban

2701

5.

Jiří Petr

2673

H 2003

12.

Richard Krysta

2139

H 2004

2.

Filip Tuček

1690

Jednotlivci, kteří uspěli v obvodním kole OVOV na ZŠ Nad Přehradou, postoupili do krajského
kola OVOV, které se konalo 27. května v aréně Sparty v Praze 9. Další informace najdete na webových
stránkách: www.ovov.cz
Celkově skončili ve své kategorii Karolína Boháčová na krásném 6. místě (3664 b.), Kristián
Jahoda na pěkném 7. místě (4343 b.) a Filip Tuček na 9. místě (2304 b.). Ve velké konkurenci ročníku
2000 obsadila Dominika Dvořáková 28. místo (2794 b.) a Patrik Chládek 29. místo (3937 b.).
Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Dagmar Mikulášková
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Cyklistika - Pohár starosty Prahy 15
V rámci Poháru starosty Prahy 15 jsme se 23. dubna
zúčastnili cyklistických závodů v lesoparku Hostivař. Start
byl u ZŠ Nad Přehradou a cesta byla velmi náročná, místy až
nebezpečná. A tak jsme se neubránili úrazům, kvůli kterým
do cíle nedorazili Kristián Jahoda z 8. A a Petr Řehák z 5. A.
Jinak jsme byli poměrně úspěšní. A kdo za nás závodil?
Dívky ze 4. -5. třídy: Zuzana Burianová (1. místo), Anna
Řeháková (2. místo), Adéla Trávníková (4. místo), Adéla
Tempelová (12. místo) a Anna Mikčová (27. místo).
Chlapci ze 4. - 5. třídy: Adam Čapek (2. místo), Jan
Cabrnoch (15. místo), Filip Augustýn (16. místo) a Daniel
Vaniš (D).
Dívky z 6. -7. třídy: Tereza Černá (5. místo), Nicola
Michálková (6. místo), Adéla Procházková (7. místo),
Kristýna Brejchová (10. místo).
Chlapci z 6. -7. třídy: Martin Nocar (4. místo), Tomáš Tuček
(10. místo), Ondřej Nocar (11. místo), Jiří Petr (13. místo),
Vitalyi Shorban (14. místo).
Dívky z 8. -9. třídy: Karolína Boháčová (7. místo), Dominika
Dvořáková (9. místo)
Chlapci z 8. - 9. třídy: Jakub Sobek (5. místo), Jiří Vaniš
(9. místo), Patrik Chládek (11. místo), Dominik Kadlec
(15. místo), Dominik Blažek (21. místo).
Mgr. Dagmar Mikulášková

Volejbal
Ve čtvrtek 29. dubna se na
naší škole konal v rámci Poháru
starosty Prahy 15 turnaj ve
volejbalu 3+3, tedy tři chlapci a tři
dívky. Celý půlrok jsme s panem
učitelem Cardou na turnaj pilně
trénovali, věnoval nám hodně času
a ještě více trpělivosti. Podařilo se
a my jsme obsadili 2. místo. Jen
těsně nás porazilo družstvo ze ZŠ
Hornoměcholupské. Na třetím místě
se umístila ZŠ Hostivař. A kdo za
nás bojoval? Michal Konopelko,
Adam Vápeník, Michal Polesný,
Karolína
Bláhová,
Karolína
Boháčová a Sabina Kalinová.
Karolína Bláhová, 8. A
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12. ročník florbalového turnaje o Pohár starosty Dolních Měcholup
I letos se chlapci z prvního stupně zúčastnili florbalového turnaje na ZŠ Kutnohorská. Turnaj se
konal 26. května a ve velké konkurenci naši žáci pod vedením pana učitele Cardy obsadili krásné
3. místo. Všem účastníkům gratulujeme!
Naši školu reprezentovali: Matyáš Waltr, Vojtěch Soukup, Jakub Vrzák, Vojtěch Svatoň, Lukáš
Němec, Tomáš Johanovský, David Nožina, Ondřej Štěpánek, Jan Stříbrský, Daniel Dvořák, Adam
Korbel, Filip Tuček, Jakub Ježdík, Tomáš Vondra, Tomáš Fic, Michal Bezpalec, Marek Drahoš
a Daniel Smrkovský.
Mgr. Dagmar Mikulášková

Hokejbal – Spring Junior
Cup 2014
15. května se na našem hřišti
uskutečnil 6. ročník hokejbalový turnaj
Spring Junior Cup 2014. I v tomto
turnaji jsme byli úspěšní. Naši žáci 3. –
5. tříd vybojovali první místo, což se
podařilo v historii turnaje už podruhé.
Školu reprezentovali: Adam Korbel,
Adam Jeřábek, Tonda Votava, David
Botek, Patrik Štoural, Jan Bartoška,
Matěj Kahovec, Adam Rusňák, Jéňa
Vrzák, Tomáš Fic a Vojta Kápička.
Kromě 1. místa získali chlapci
i několik individuální ocenění.
Nejlepším brankářem turnaje byl
vyhlášen Filip Tuček a střelcem
s nejtvrdší střelou se stal David Botek.
Mgr. Dagmar Mikulášková

16

1. ROČNÍK

První škola v přírodě
Na první společnou školu v přírodě vyjeli žáci 1. A a 1. B. Jejich náhradním domovem se na týden od 2. do 7.
června stala chata Alfonska v Benecku s útulnými pokoji, příjemným panem vedoucím a dobrým jídlem.
Děti se okamžitě zabydlely a začaly poznávat nejbližší okolí. Obdivovaly krásu a rozmanitost krkonošských
hor. Neodradily je ani náročnější výstupy a delší turistické pochody. Nejraději však soutěžily a dováděly na rozlehlých
voňavých loukách. Poznávaly nové horské květiny, ze kterých si vytvořily vlastní herbáře.
Krásný zážitek a spoustu poznatků si přivezly z výletu do Jilemnice, kde navštívily zámek J. Harracha
a úžasnou výstavu dřevěných loutek. Největším zážitkem však pro ně byla návštěva Tubing parku a jízda na gumových
člunech na prudkém beneckém svahu.
Týden na horách uběhl jako voda. Jako každý večer, tak i na závěr se děti rozloučily pěknými písničkami
a veselou diskotékou.
Kromě mnoha diplomů a sladkých cen si děti odvezly domů spoustu nových zážitků, dojmů a vzpomínek.
Anna Chmelařová

1. C v knihovně
Projekt „Celé Česko čte dětem“ opět začíná v týdnu od
1. června. Na projektu se podílejí známé osobnosti. Vše je pod záštitou
spisovatele Michala Viewegha a jeho manželky.
1. C navštívila knihovnu v Hostivaři, kde si žáci půjčili hezkou
knížku – vždyť přečíst si pěkný příběh, to je něco víc než televize.
Protože jsou žáci malí, číst začínají, jistě rádi poslouchají čtení
dospělého. Úkolem projektu je právě každodenní předčítání, které vede
k výchově dobrého čtenáře, uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby
dítěte, vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem, podporuje
psychický rozvoj dítěte, posiluje jeho sebevědomí, rozvíjí jazyk, slovní
zásobu, dává svobodu ve vyjadřování atd.
Závěrem snad jen cituji dvě hlavní motta celého projektu:
„Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a
šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem!“
„Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“
Mgr. Jaroslava Hýková
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Cesta za pokladem rytíře Humprechta
aneb
Druháci na škole v přírodě
Naše dobrodružná výprava začala v neděli 8. června ráno, kdy se celá třída sešla u autobusu. Zamávali jsme
rodičům a vyrazili v záři slunce vstříc našemu několikadennímu příběhu. Po příjezdu na místo určení jsme se ocitli
v ráji, a to doslova, neboť jsme byli uprostřed Českého ráje, v Libošovicích. Nadohled čněly Trosky a zámek
Humprecht a nedaleko v údolí se schovával hrad Kost.
Po ubytování v luxusním penzionu DO-NI, jsme se rozhlédli po překrásném okolí a vyslechli legendu
o rytíři Humprechtovi a jeho pokladu, který čeká jen na nás, až jej nalezneme.
Duch Humprechta byl neustále s námi a začal nám posílat dopisy s úkoly, které byly zároveň indiciemi k nalezení
jeho pokladu.
Výborné jídlo a krátký polední klid nás posílily, abychom vyrazili do údolí, v kterém se setkávala mladá
šlechtična, neteř Humprechta, s místním ovčáčkem. Naučili jsme se píseň o tomto příběhu, a ta nás provázela
následujícími dny. Náš čas v Libošovicích provázelo pekelné horko, ale my jsme se mu ubránili pitným režimem,
pokrývkou hlavy a pilným využíváním bazénu. Bylo nám moc fajn, nebyl čas na nudu, stále se něco dělo.

V úterý jsme navštívili zámek našeho Humprechta, byl úžasný, a my mu proto v koncertním sále s výbornou
akustikou zazpívali naši píseň „Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína...“. Patří právě tomuto zámku
Humprecht. Za zpěv jsme obdrželi bouřlivé ovace posluchačů z řad turistů i personálu. Další den jsme zažili
soutěže na hřišti, hledání drahých kamenů, které poztrácela panna při procházce s ovčáčkem. Večer nás čekala
super diskotéka s tanečními soutěžemi.
Během pobytu jsme navštívili místní kostel sv. Prokopa s barevnými vitrážemi, ve vesničce Vestec
u Sobotky jsme se ocitli v místech, kde se natáčely scény z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Výlet na hrad
Kost nám též vyšel výborně. Přestože meteorologové předpovídali „hromy, blesky“ a kroupy, duch Humprecht
„poručil větru dešti“ a my zažili další překrásný den. Středověkým hradem nás provázela princezna Karolína, od
které jsme se dozvěděli místní zajímavosti. Zpáteční túru z Kosti jsme vylepšili delší trasou přes údolí Plakánek.
Cestu jsme si zpestřili výukou vlastní znakové řeči, což se nám velmi vyplatilo, protože jsme nemohli hlučet. Totiž
v pískovcových skalách, které nás obklopovaly, hnízdí vzácní ptáci a nesmí být rušeni. Po návratu do penzionu nás
čekaly poslední úkoly a vyhodnocení pobytu. Obdrželi jsme certifikáty s odměnami, a pak nás čekalo pátrání po
pokladu. Cesta k němu byla vysypána bonbóny, a tak jsme hledali, mlsali a rozhlíželi se, a najednou hurá, objevila
se truhla, v které byly poklady pro každého, a také kámen štěstí. Budeme-li jej nosit, přinese nám štěstí.
Všechno má však svůj konec a i my jsme se museli v pátek ráno rozloučit s místem, kde jsme toho tolik
prožili. Loučíme se a těšíme na další dobrodružství, a tak: „Přátelé, kamarádi, máme vás rádi!“
Holky a kluci z 2. B a C s ped. týmem ŠvP Libošovice
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ŠvP v Radvanicích
Školu v přírodě jsme trávili koncem května v Radvanicích, v krásné CHKO Broumovsko a Adršpach.
Z tohoto důvodu jsme podnikali každý den výlety a exkurze po zdejší přírodě, zajímavostech a četných
památkách. Navštívili jsme Skalní město v Adršpašských skalách, kde jsme obdivovali rozmanitost skalních
útvarů. Vylezli jsme na rozhlednu Žaltman v Jestřabích horách, odkud se nám naskytl výhled až do Polska.
Ve hvězdárně v Úpici byl pro nás připraven dopolední naučný program. Při zhlédnutí filmu a přednášky
o Sluneční soustavě jsme si zopakovali naše znalosti z prvouky a prohlédli si zdejší hvězdářskou kopuli
a dalekohled. Poznali jsme i krásy zdejší lidové architektury - malebné roubenky ve Starých Radvanicích.
Také jsme se přenesli do doby dětství spisovatelky Boženy Němcové a prošli si Babiččino údolí. Zastavili
jsme se na Starém bělidle, u Viktorčina splavu, ve mlýně, mandlu a ochutnali místní trdelníky.
U ratibořického zámku jsme si představovali paní kněžnu Zaháňskou, u Babiččina sousoší jsme „viděli“
živou babičku s vnoučaty. I když nás vystrašila bouřka, stihli jsme i prohlídku náchodského zámku a společně
jsme si zazpívali v krásném Španělském sále známou lidovou písničku.
Všechny naše zážitky umocňovala i honba za pirátským pokladem, nácvik orientálních břišních tanců
pro dívky a závěrečná společná diskotéka.
Rodiče ocenili bohatý program naší školy v přírodě i díky stálým reportážím naší redaktorky Ilony
Kotíkové.
Mgr. Iveta Matyášková, Mgr. Jana Vránková, Jitka Boudná

Naučná exkurze do
planetária
Hned po Velikonočním pondělí
jsme vyjeli v rámci prvouky do planetária
ve Stromovce. Počasí nám přálo, proto
i vycházka parkem nás příjemně naladila.
Byli jsme nadšeni i celou expozicí ve
vstupní hale planetária. Zaujaly nás
vesmírné moduly, skafandry kosmonautů
i
všechny
prezentované
informace
o dobývání kosmu. Pak jsme přešli do
promítacího sálu, kde začal výchovný
pořad „Vesmír kolem nás“. Ponořili jsme
se do hlubin vesmíru a pozorovali planety
sluneční soustavy, vzdálené hvězdy
a souhvězdí. Celé téma nás zaujalo a
následně jsme si všechny planety sluneční
soustavy nakreslili. Zajímavé poznatky
určitě využijeme i v hodinách prvouky.
Mgr. Iveta Matyášková,
Mgr. Jana Vránková
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4. A v knihovně
Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku - čtěte!
(Jiří Žáček)
V letošním školním roce navštívila naše třída dvě knihovny: Ústřední knihovnu na Mariánském
náměstí u metra Staroměstská a knihovnu na Opatově, která je největší pobočkou Městské knihovny
v Praze.
Exkurze v Ústřední knihovně se nám moc líbila. Navštívili jsme nejen dětské, ale také hudební
oddělení, kde jsme si mohli dokonce zahrát na piano či půjčit noty, a oddělení divadelní. Zajímavá byla
pro nás informace, že si zde kromě knih můžeme půjčit také e-knihy, obrazy, filmy, hudbu nebo
časopisy, zastavit se v kině, divadle i na koncertě. Pro čtení e-knih je možné si zapůjčit čtečku nebo se
posadit v knihovně přímo k počítači. Dozvěděli jsme se také, že po celé Praze existuje neuvěřitelných
42 poboček a že do knihovny můžeme chodit i on-line.
V knihovně na Opatově jsme absolvovali zajímavý program Kytka - nitka aneb Pojďte si hrát
na básníky. Popovídali jsme si s panem knihovníkem o básních a básnících pro děti a o tom, jak si
představujeme básníka a co vlastně tvoří báseň. Také jsme se o nějaké básně pokusili. Jak se nám to
povedlo, se můžete přesvědčit při dalším čtení.
PaedDr. Světlana Vojtová

Škola v přírodě
Tento školní rok jsme k naší velké radosti vyrazili na školu v přírodě, která se tentokrát konala
v krásné prostředí v samém centru Krkonoš ve Špindlerově Mlýně v hotelu Panorama. Bohatý program
nám zajistili instruktoři Marek, Adam a Klára z CK – Sport. Moc se nám tam líbilo. Snad to je vidět i na
fotografiích.
Mgr. Valerie Kolářová
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5. ROČNÍK

Hoštická dvacetičtyřhodinovka
Ve čtvrtek 29. května 2014 jsme vyrazili na svoji poslední společnou školu v přírodě do Střelských
Hoštic. Rekreační středisko na břehu Otavy nás přivítalo vysokou hladinou řeky a zamračenou oblohou. Tu
ale brzo vystřídalo slunce a vydrželo s námi do konce našeho pobytu. Areál plný sportovišť a cestiček s
hladkým asfaltem lákal ke hrám s míčem i na jízdu na in-linech. A všeho jsme si náležitě užili.
Ke škole v přírodě patří také výlety, zvláště ty oblíbené, pěší. Viděli jsme zříceninu hradu Prácheň,
také nejrozsáhlejší český hradní komplex Rabí, vystoupili jsme i na věž Rumpál na strakonickém hradě.
Někdy nás ty nohy opravdu bolely. A ve Střelských Hošticích jsme byli svědky stavby vorové tabule a
prohlédli jsme si i místní muzeum voroplavby.
Sluníčko a klesající hladina řeky Otavy nám dovolily vyzkoušet si plavbu na kanoích. Přesvědčili
jsme se, že tak úplně lehké to není.
Možná se divíte nadpisu, ale my jsme celý týden prožili ve znamení blížícího se závodu 24 hodin Le
Mans. Posádky závodních vozů čekal náročný týden, péče o vozy, tankování a přezouvání. Vítězem se stal
ten nejlepší tým. Celý týden jsme si vrchovatě užili.
Mgr. Lenka Zadražilová a žáci 5. C

Výlet do LEGOLANDU
Jak odměnit naši třídu 5. A na konci školního roku? Výletem do Legolandu! Tento nápad děti
nadchl. Většina z nich tam totiž ještě nikdy nebyla. Ve čtvrtek 29. května jsme si všichni nařídili budíčky,
abychom v pátek po půlnoci mohli vyrazit do SRN, města Günsburg, kde sídlí LEGOLAND - sen všech
malých i velkých hravých lidiček.
Noc jsme prospali v krásném dvoupatrovém autobuse a dopoledne jsme stáli před branami
LEGOLANDU. Na prohlídku a vyzkoušení atrakcí jsme měli celý den, takže jsme se moc těšili.
Všichni jsme objevili tajuplný hrad, tajemnou jeskyní jsme se dostali až do minulosti, ocitli jsme se na
mořském dně či navštívili loď pirátů. V Minilandu jsme obdivovali nejznámější památky Německa,
Švýcarska, Itálie či Nizozemí. Čekalo na nás také setkání se známými hrdiny z Hvězdných válek v čele
s Darth Vaderem, vyzkoušeli jsme si let na rogalu ve světě Ninjago nebo také novou interaktivní jízdní
atrakci v egyptském stylu. Také fotoaparáty v mobilech stále cvakaly, aby doma viděli tu nádheru.
Zakoupili jsme si i nějaké to lego a malé suvenýry pro vzpomínku a neradi se chystali k odchodu do
autobusu. Vrátili jsme se opět po půlnoci v sobotu, trochu unavení, ale plni krásných zážitků.
Mgr. Jana Ungerová a žáci 5. A

21

ZÁBAVA - I. STUPEŇ
Doplň anglické výrazy:

Najdi 10 rozdílů:

Potká starší paní na ulici plačícího
chlapečka.
„Co se ti stalo?“ ptá se ho.
„Já jsem se ztratííííl.“
„No to nic,“ uklidňuje ho. „A svoji
adresu znáš?“
„Znám. Pepa zavináč seznam tečka
cezet.“
Pepíček: „Tetičko, chutnal ti ten
bonbón, který jsem ti dal?“
„Chutnal Pepíčku.“
„No vidíš a náš zmlsaný Rex ho
předtím vyplivl!“
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6. ROČNÍK

Škola v přírodě - Jelení louky
V letošním roce vyrazila naše nově vzniklá šestá třída společně s osmáky do Pece
pod Sněžkou, abychom utužili kolektiv, ale nejen to. Hned po příjezdu jsme se ocitli
v panenské přírodě Krkonoš. Přestože trochu pršelo, museli jsme zdolat pěšky necelé tři
kilometry cesty na chatu. A útulná chata Jelení louky nás i se svým správcem a jeho
manželkou vlídně uvítala.
Doprovázely nás paní učitelky Kučerová a Mikulášková, vychovatelky Kristýna
Hanková a Simona Krátká a zdravotník Otto Benyovszki. Program jsme měli pestrý,
strava byla výborná a počasí až na první dva dny vyšlo. Jen namátkově můžeme jmenovat:
denní hraní softbalu, turnaj ve fotbale, přehazovanou, turnaj v dámě, piškvorkách
a v ping-pongu. Orientační závod smíšených dvojic, při němž osmáci zachraňovali Danielu
Márovou a odnesli ji na vlastních zádech až do chaty. Dále pak závěrečnou diskotéku i se
sladkými odměnami a nesmíme zapomenout na krásný, ale fyzicky náročný výlet na
Sněžku. Trochu adrenalinu jsme si zažili při návštěvě lanového centra v Peci pod
Sněžkou, kde někteří z nás museli sebrat veškerou odvahu, aby na lano vystoupali.
Obě slečny vychovatelky pro nás měly připraveno spoustu her a soutěží, kdy jsme
měli možnost poznat samy sebe i ostatní. A taky jsme se hodně nasmáli. Těšíme se na
další aktivity, které společně s naší třídou zažijeme.

Mgr. Dagmar Mikulášková, David Kácl, Karolína Lukavská
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8. ROČNÍK

Škola v přírodě
V sobotu 17. května se část naší třídy a 6. A vydaly na školu v přírodě do chaty Jelení louky
v Peci pod Sněžkou. Po příjezdu do města nás čekala tříkilometrová cesta na chatu. Cesta nebyla moc
příjemná a počasí nám také nepřálo. Po náročné cestě jsme jako první zavítali do jídelny a zároveň
společenské místnosti, kde jsme se dívali na zápas českého týmu na mistrovství světa v hokeji.
Byly tam s námi také Simča s Kristýnou, studentky vysoké školy, které pro nás vymýšlely
různé hry. Naše třídy byly rozdělené do osmi skupin, ve kterých jsme každý den soutěžili a získávali
body. Také jsme dostali za úkol vylosovat si každý jednoho člověka, kterému jsme plnili dobré skutky,
to se nám moc líbilo. Další dny už bylo krásné počasí a my jsme chodili na výlety a užívali jsme si
přírodu. Nejvíc jsme si užili výlet na Sněžku, monkey park a lanové centrum, na které máme všichni
krásné vzpomínky. Poslední večer jsme si udělali diskotéku a také se předávaly diplomy.
Celá škola v přírodě se nám moc líbila a chtěli bychom znovu poděkovat paní učitelce
Mikuláškové a Kučerové, že byly tak ochotné a byly tam s námi.
Eliška Chalupova a Anička Durychová
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9. ROČNÍK

Loučení…
Ač neradi, my – deváťáci, se s Vámi loučíme. Jsme rádi, že jsme si vybrali tuto
školu, na které jsme prožili devět let plných radosti, ale bohužel i zklamání, a ještě více
učení. I přes to, že to s námi paní učitelky neměly lehké, doufáme, že na nás budou
chovat jen dobré vzpomínky jako my na ně.
Chybět nám nebudou pouze paní učitelky, ale i naše třída. Myslím, že už od
začátku jsme si všichni rozuměli a nějaké větší problémy jsme mezi sebou neměli. Zažili
jsme toho opravdu hodně - od společných výletů, přes náš třídní Harlem Shake, až
třeba po různé společné třídní hlášky. Nyní se ale rozutečeme na různé školy a je vážně
záhadou, jestli se ještě někdy uvidíme pohromadě.
Tímto bych nám – deváťákům chtěla popřát úspěšný start na nové škole a všem
žákům školy, učitelům i ostatnímu personálu školy krásné prázdniny.

Petra Pavlíková
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ
Poznáš svoji učitelku? Pokud si nebudeš vědět rady, podívej se na
následující stranu.
1.

4.

7.

2.

3.

5.

6.

8.

9.
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1. Anna Chmelařová, 2. Hana Tomší, 3. Světlana Vojtová, 4. Iveta Matyášková, 5. Magdalena Hepnerová, 6. Zuzana Šimková, 7. Dagmar
Mikulášková, 8. Kamila Merxbauerová, 9. Jaroslava Hýková, 10. Jaroslava Koubíková, 11. Mariana Stichová, 12. Květa Nekolová,
13. Lenka Všetečková, 14. Simona Procházková, 15. Jana Rusňáková, 16. Miluše Štočková, 17. Zdena Goyová, 18. Vlasta Ducháčková

16.

17.

18.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ZÁBAVA – II. STUPEŇ

CO? KDY? KDE? JAK?

Pražská muzejní noc
Jedenáctý ročník Pražské muzejní noci se
uskuteční v sobotu 14. června opět od sedmi hodin
večer až do jedné hodiny ráno. Budete moci
navštívit nejznámější pražská muzea, ale i další
instituce, např. botanickou zahradu, Národní
galerii, Vyšehrad, některé fakulty Univerzity
Karlovy nebo Goethe - Institut. Čeká vás bohatý
program, ale také tradiční vstup zdarma či
bezplatná přeprava speciálními autobusovými
linkami. Návštěvníci můžou navštívit koncerty,
filmové projekce či soutěže. Unikátní akce, která
každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků,
přináší ojedinělou možnost prozkoumat kulturní
bohatství hlavního města.

Kateřina Šindelářová

Vítězem X Factoru je …
Druhá
řada
československého X Factoru je u konce
a z vítězství se raduje Peter Bažík,
který ze všech soutěžících prošel
největší proměnou.
Do finále se probojovalo šest
soutěžících,
z
nichž
Peter
reprezentoval kategorii zpěváků
starších 28 let. Z úspěchu se tak
radovala i Sisa Sklovská, protože
vítěz patřil do jejího týmu. Pro
finále X Factoru si Peter vybral
píseň You Make Me Feel Alive, v níž
se doprovodil na bicí. Do druhé
části večera Peter postoupil
s Tiborem Gyurcsíkem a duem
Ricco a Claudia. Na pódiu se pak
Peter Bažík předvedl v duetu se
Sisou Sklovskou a vyzpíval si výhru
ve výši 200 tisíc eur.

Karolína Hynková

Zvonilka a piráti 3D
Od 1. dubna běží v kinech animovaný film Zvonilka a piráti ve 3D ze světa Petra Pana,
velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými
možnostmi modrého kouzelného prášku. Pojďte se podívat do kin, kdy se kvůli svým odvážným

nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají
kapitánku své lodi. Zvonilka se společně se svými přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť,
aby Zarinu našli a společně pak zkřížili meče s bandou pirátů pod vedením plavčíka
Jamese, ze kterého se má záhy stát legendární Kapitán Hook.

Kateřina Šindelářová
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RE-PLAY

Daylight
Jedná se o novou strašidelnou hru, od
které se toho mnoho očekávalo, ale pokud
jste plánovali si ji koupit, tak si nechte zajít
chuť. Hra se podle řady odborníků vůbec
nepovedla. Ačkoliv z traileru vypadá
děsivě, tak se ani ve hře není čeho bát.
Jedinou vaší nástrahou je jeden jediný
přízrak, který se dá velmi lehce zahnat do
kouta. Co se týče příběhů a úkolů, je to
pořád to samé. Váš jediný úkol je přijít, vzít
a utéct k teleportu, jenž ukončí vaši misi.
A takto se hra pořád opakuje jen v jiném
prostředí. Graficky hra také celkem
zklamala a příznivce děsivých her, kteří se
rádi lekají a bojí, hra namíchne ještě více.
Jarek Vondra

NHL 15
I když tvůrci z EA slibovali velké
změny ve hraní, tak nás opět podvedli, protože
nové NHL je leda tak vylepšené na papíře, kdy
zlepšili kvalitu zvuku a obrazu, ale nic jiného
nepřinesli. Po herní stránce je naprosto stejné
jako NHL 14, samozřejmě že tam přidali
nějaké nové „enginy“, ale to vůbec hraní a ani
samotný požitek ze hry nijak neovlivnilo.
Takže nové NHL nám přináší pouze aktualizaci
soupisek, ale to je tak všechno.
Michal Blažek

The Evil Within
The Evil Within je čistokrevný boj
o přežití od autora Resident Evil. Hra se
soustředí na příběh detektiva Sebastiana
a jeho mladého společníka, se kterým se
vydávají na průzkum místa, kde se odehrála
masová vražda. Tam narazí na nějakou
tajuplnou sílu, se kterou se ještě nikdy
nesetkali. Vyšetřovatelé jsou svědky
vyvražďování policistů a Sebastian musí
čelit útoku, po kterém ztratí vědomí
a probouzí se ve světě příšer.
Dominik Chrastil
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MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FOTBALE

FIFA WORLD CUP BRAZIL
Mistrovství světa ve fotbale je jednou z největších sportovních událostí planety. Letos se
koná v Brazílii. Řada hráčů je toho názoru, že společně s Ligou mistrů je to nejprestižnější událost,
které se může fotbalista zúčastnit. Celkem se kvalifikace na toto mistrovství zúčastnilo 204
národních reprezentačních týmů, do boje o titul mistra světa postoupilo 32 týmů: Německo,
Nizozemsko, Švýcarsko, Rusko, Bosna a Hercegovina, Anglie, Španělsko, Brazílie, Mexiko,
Kamerun, Chile, Austrálie, Pobřeží slonoviny, Japonsko, Kolumbie, Kostarika, Uruguay, Ekvádor,
Honduras, Argentina, Írán, Nigérie, Ghana, USA, Korea a Alžírsko. Těchto 32 týmů bylo
rozlosováno do osmi skupin. Z každé skupiny postupují první dva do osmifinále.
Tento fotbalový svátek se pořádá jednou za čtyři roky. Aby stát mohla pořádat MS, musí
splňovat náročné požadavky. Brazílie, dějiště letošního MS, je známa jako fotbalová země
především díky legendárnímu Pelému a dalším legendám.
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DRBÁRNA

Hra o trůny
Všichni jistě sledují Hru o trůny,
která má již čtvrtou sérii. Tento seriál byl
vyhlášen jako nejstahovanější v tomto
i v minulém roce. Autor George R. R.
Martin se snaží upoutat diváky a čtenáře
neočekávanými zvraty děje. Jako autor má
v oblibě náhle zabíjet oblíbené postavy,
aby diváka navnadil na další díl. Seriál
ukazuje tvrdý středověk plný násilí. Když si
vyberete svou oblíbenou postavu, je více
než pravděpodobné, že do konce série
zemře. ☺
Martina Pišínová, Kateřina Šindelářová

Kim A Kanye se vzali
Kim Kardashian a Kanye West
dokonale převezli novináře, když naoko
připravovali svatbu ve Francii, ale nakonec
si v sobotu řekli své ano v italské Florencii.
Je s podivem, že se nejen rodině, ale
i zhruba šesti stům pozvaným hostům
podařilo tuto informaci udržet v tajnosti.
Ve Versailles přitom probíhala o den dříve
ještě večeře a rozlučka se svobodou, a tak
nikdo neměl důvod pochybovat, že
k obřadu skutečně dojde na nedalekém
zámku. Krátce po svatbě jste novomanžele
mohli spatřit i v Praze, protože sem
zavítali na svatbu Westovy stylistky.

Karolína Hynková

Thirty Seconds To Mars v Praze!
Americká rocková skupina Thirty Seconds To Mars
vystoupí opět v Praze. Koncert se koná 30. června 2014
v pražské Tipsport aréně. Koncert je pořádán na podporu
aktuálního alba skupiny. Album Love, Lust, Faith and
Dreams je v pořadí čtvrté studiové album skupiny. Vyšlo
17. května a u fanoušků sklidilo velký ohlas. Nejznámější
skladby jsou například Up in the air nebo Do or Die.

Martina Pišínová

