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INTERVIEW

Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Lenka Zadražilová
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1. Máte nějakou zajímavou vzpomínku
na děti, které jste v minulosti učila?
Na škole v přírodě ve Střelských Hošticích
si děti vyzkoušely plavbu na kanoi po řece
Otavě. Posádka jedné kanoe se nedokázala
shodnout a voda ji daleko odnášela. Musela
jsem si zahrát na členku pobřežní hlídky
a v botách a oblečená ujíždějící loď chytit.
Vše dobře dopadlo, ale dodnes si to živě
vybavuji.
2. Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo
v dětství vaše vysněné povolání?
Ne, nechtěla. A vidíte, už takřka třicet let
stojím a sedím za katedrou. A vysněné
povolání?
Dnes
si
již
nedokážu
vzpomenout, jestli nějaké vysněné povolání
bylo či nebylo.
3. Co ráda děláte ve volném čase?
Ve volném čase jezdím na in-line bruslích,
čtu zajímavé a napínavé knihy a taky moc
ráda chodím na šálek dobré kávy s přáteli.
Abych nezapomněla, občas si s chutí
zalenoším.
4. Na co ráda vzpomínáte z vlastních
školních let?
Vzpomínám
na
partu
kamarádů
a kamarádek, se kterými jsem prožila
spoustu dobrodružství a dodnes se s nimi
vídám.
5. Co se vám na dnešních dětech nelíbí?
A naopak, co se vám na nich líbí?
Nelíbí? Zdá se mi, že dnešní děti neumí
naslouchat a vnímat mluvené slovo. Ale líbí
se mi jejich otevřenost a také schopnost
zvládnout moderní technologie, to zase
chybí mně.
6. V jakém předmětu jste nejvíce
vynikala a který vám naopak nebyl
příjemný?
Jestli vynikala nevím, ale měla jsem moc
ráda český jazyk a literaturu. A nepříjemný?
Asi fyzika.
7. Je něco, co byste na této škole ráda
změnila?
Co bych chtěla změnit? Zvnějšku nic. Škola
září novotou, nová jídelna je jako
z televizního seriálu. A co si přát uvnitř?
Prima žáky i učitele.

8. Jakou knížku máte nejraději a proč?
Oblíbených knih mám mnoho. Ke spoustě
z nich se pravidelně vracím, protože si
u nich odpočinu a zavzpomínám si. Mám
ráda Malého Bobše, Babičku, Janu
Eyrovou a v poslední době jsem si oblíbila
historické detektivky Vlastimila Vondrušky
z doby vlády Přemysla Otakara II.
9. Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste
s nimi udělala?
Protože nesázím, nemohu vyhrávat.
A myslím si, že peníze lehce nabyté, štěstí
stejně nepřinesou.
10. Povolání učitelky je psychicky
náročné, odkud čerpáte sílu a energii?
Sílu a energii pro mé povolání mi dává
rodinné zázemí, manžel, dcera a snad
někdy v budoucnu i nějaké vnouče:-).
11. Měla jste někdy chuť nechat profese
učitelky?
Ano, měla. A několikrát. Možná touha
zkusit něco nového, která je vlastní
každému člověku.
12. S kterou postavou z historie nebo
současnosti byste se chtěla setkat a proč?
Před několika lety jsem se osobně setkala
a promluvila s panem prezidentem
Václavem Havlem. A setkání to bylo velmi
milé. A těch historických osobností, které
bych chtěla potkat, je mnoho. Ale kdybych
si opravdu mohla vybrat, zvolila bych
Boženu Němcovou, abych se vyptala, jak
to doopravdy bylo s babičkou.
Vojtěch Franz, Jakub Čecháček

NOVINKY OD NÁS

Dopravně bezpečnostní den
Děti z 1. B a z dalších tříd prvního stupně se zúčastnily 11. září Dopravně bezpečnostního dne,
který v rámci prevence každoročně pořádá Úřad Městské části Prahy 15. Letošní akce se konala na
hřišti ZŠ Nad Přehradou. Počasí nám sice moc nepřálo, ale naštěstí nepršelo.
Po svačině a slavnostním zahájení se děti rozběhly ve skupinkách po jednotlivých stanovištích,
kde si mohly vyzkoušet bezpečnou jízdu na kole, udělat si otisky prstů, prohlédnout si hasičské
a policejní auto, zkusit si první pomoc a mnoho dalších aktivit. Nejvíce děti zaujala ukázka
sebeobrany, kterou předvedli dva příslušníci městské policie. Domů si odnášely nejen bohaté zážitky,
ale také bezpečnostní prvky, reklamní a propagační matriály, které zde městská policie rozdávala.
Jediným zklamáním z celé akce byla nepřítomnost záchranné služby se sanitkou, na kterou se některé
děti velmi těšily. Snad příští rok. Necháme se překvapit.
Mgr. Lenka Přibová

Vědecký jarmark
Ve středu 10. září 2014 se celý druhý stupeň
vydal na Vítězné náměstí v Praze. Konal se zde
2. ročník Vědeckého jarmarku.
Patronem jarmarku se stal a slavnostně ho
zahájil prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Vědecký
jarmark organizovala společnost Věda nás baví ve
spolupráci
s
Vysokou
školou
chemickotechnologickou v Praze, Českým vysokým učením
technickým v Praze a Ústavem organické chemie
a biochemie AV ČR.
Chcete si vyrobit vlastní zdroj energie, tedy baterii? Dáme vám k tomu, co je zapotřebí, a vy se ukažte!
Rozezná váš jazyk klasický a speciální druh chleba? Znáte suroviny, ze kterých se vyrábí pivo? To
a ještě víc jste se mohli dozvědět na Vědeckém jarmarku. Cílem této akce bylo také nalákat mladé
studenty na školy, které se zde představily. O vědu ani zábavu zkrátka nebyla nouze.
Vojtěch Franz
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Milí čtenáři,
v letošním roce pro Vás bude časopis připravovat redakční rada v tomto složení:

Kristýna Brejchová
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Jakub Vítek

Dominika Hertlová

Jakub Čecháček

Denisa Libánská

Daniel Brabec
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Vojtěch Franz

Petr Kohlíček

Le Tri Hao

Nicola Michálková

Lukáš Verner

Zdena Loudová
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Škola v novém
Od 1. dubna do 31. srpna 2014 probíhala ve škole rekonstrukce – výměna všech oken
v pavilonu A a C, dokončení výměny oken na WC, v kabinetech v 1. patře a v přízemí pavilonu
B2 a v učebnách informatiky. Novými okny byla osazena i dvě malá atria a dokončeny tři
strany velkého atria. Zároveň byla celá škola zateplena a získala i novou barevnou fasádu.
V nově proskleném čele školy se odráží celá obloha a okolní příroda.
Všechny tyto práce stály 26 milionů korun, které pro školu získala MČ Praha 15,
zřizovatel naší školy. Prostředky byly získány z fondů Evropské unie (16 milionů Kč), ze
Státního fondu životního prostředí (900 tisíc Kč), od Magistrátu hlavního města Praha
(4,5 milionu Kč) a zbývající částkou 4,6 milionů Kč přispěla naše městská část.
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V době letních prázdnin proběhla rekonstrukce výdejny školní kuchyně a školní jídelny v částce
4,3 milionů korun, které šly z prostředků naší městské části. Již na jaře byla školní kuchyň nově
vybavena zařizovacími předměty za více než milion korun.
A jistě se vám dobře učí v nově zrekonstruované a vybavené pracovně fyziky a chemie,
kterou škola uhradila z vlastního rozpočtu přidělovaného též naším zřizovatelem.
Dovolte mi, abych i ve školním časopise poděkovala našemu zřizovateli - MČ Praze 15 za
všechny investované finanční prostředky a Vám, naši milí žáci, přeji, aby se Vám v naší nově
opravené škole dobře pracovalo a rádi jste na svá školní léta strávená v Křimické vzpomínali.
Mgr. Vlasta Ducháčková
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Kroužky vedené učiteli školy ve školním roce 2014/2015
podle zájmu dětí byly otevřeny tyto kroužky:
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malujeme pro radost

1. a 4. tř. úterý

14.00 - 15.00

I. Matyášková

keramický kroužek

2. - 5. tř. pondělí

13.00 - 15.00

M. Štočková

keramický kroužek

1. stupeň pátek

13.00 - 14.15

J. Kasíková

keramický kroužek

1. stupeň pátek

14.15 - 15.30

J. Kasíková

keramický kroužek

1. tř.

středa

12.30 - 13.30

Z. Šimková

keramický kroužek

1. tř.

čtvrtek

12.30 - 13.30

Z. Šimková

keramický kroužek

2. - 3. tř. čtvrtek

14.00 - 15.30

Z. Šimková

přírodovědný kroužek

1. tř.

úterý

13.00 - 14.00

M. Štočková

přírodovědný kroužek

1. tř.

úterý

14.00 - 15.00

M. Štočková

přírodovědný kroužek

2. - 5. tř. středa

14.00 - 15.00

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

kroužek miniházené

2. - 5. tř. úterý

14.00 - 15.00

J. Ludwig

dramatizace v Aj

2. - 6. tř. úterý

14.00 - 15.00

J. Rusňáková
H. Tomší

joga

1. - 5. tř. úterý

15.00 - 16.00

D. Mikulášková
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Další kroužky ve školním roce 2014/2015:
angličtina s rodilým mluvčím 1. tř.

čtvrtek

12.45 - 13.30

Wattsenglish

angličtina s rodilým mluvčím 2. tř

čtvrtek

13.40 - 14.25

Wattsenglish

šachový kroužek

1. stupeň

čtvrtek

14.45 - 15.30

V. Kovář

badminton

1. - 9. tř.

pondělí

14.00 - 15.00

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

hra na flétnu

1. stupeň

středa

12.30 - 14.30

K. Zezulová

hra na flétnu

1. stupeň

středa

13.30 - 13.30

K. Zezulová

fotbalový kroužek

1. - 9. tř.

úterý

14.00 - 15.30

A. Meszárošová

tenisový kroužek

1. stupeň

pondělí

13.40 - 14.40

V. Duda

taneční kroužek
Hýbeme dětmi

1. stupeň

pondělí

15.00 - 16.00

M. Hrstka

oddíl judo

zač./pokroč. pondělí

16.00 - 19.00

M. Rašín

oddíl judo

zač./pokroč. čtvrtek

13.45 - 16.45

M. Rašín

rehabilitační cvičení

1. skupina

MUDr. K. Švejdová

pátek
13.45 - 15.30

rehabilitační cvičení

2. skupina

pátek

MUDr. K. Švejdová

rehabilitační cvičení

1. skupina

pátek

P. Petrů
13.45 - 15.30

rehabilitační cvičení

2. skupina

pátek

P. Petrů
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Ovocná výzva
Již 6. rokem běží na naší škole celorepublikový projekt Recyklohraní, během kterého sbíráme
vysloužilé baterie, drobná elektrozařízení a plníme výtvarné, literární, průzkumné a „výzkumné“
úkoly. Získané body potom měníme za sportovní potřeby pro tělocvik i do školní družiny.
Letos na podzim jsme přijali Ovocnou výzvu. Úkol spočíval v tom, že žáci podle návodu
sestaví galvanický článek z kyselého ovoce, aby jím napájeli kalkulačku zbavenou klasických
baterií, i možnosti solárního napájení. Na kalkulačku měli pak napsat kód, který získali po vyluštění
kvízu. Kvíz vyluštili žáci 6. B a galvanický článek z citronů potom sestavili deváťáci během
chemických praktik.
Zaujal i vás letošní úkol, chtěli byste si vyzkoušet vyluštit kvíz nebo sestavit „citronovou
baterii“? Na webových stránkách Recyklohraní (www.recyklohrani.cz) najdete podrobný návod.
Mgr. Kamila Merxbauerová

Sešli jsme se u pomníčku
Místní organizace Svazu bojovníků za
svobodu opět připravila na 23. října setkání,
na němž jsme si připomněli ukončení první
světové války a vznik ČSR. Zúčastnili se
také zástupci Úřadu Městské části Praha 15
v čele s paní P. Kočkovou a zástupci škol
a dalších společenských organizací – třeba
místní obce baráčníků a Sokola.
Čestné uznání, jímž byla oceněna
spolupráce školy se Svazem bojovníků za
svobodu, převzala paní J. Kuperová,
vychovatelka školní družiny ZŠ Křimická.
Památku těch, kdo se zasloužili
o vznik Československa, jsme si připomněli
položením věnců za pomoci žáků 9. ročníku
a kulturním vystoupením žáků ZŠ Křimická,
které připravila paní učitelka Nekolová, a ZŠ
Veronské náměstí. Celý obřad jsme zakončili
státní hymnou.
Mgr. Jana Kučerová
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Podzimní sběr papíru
V týdnu od 13. do 17. října proběhl tradiční podzimní sběr papíru. Na 1. stupni se
nejlepšími sběrači stali žáci 4. B. Se skvělým výsledkem 1184,1 kg nenašli na celé škole
přemožitele. Na 2. stupni již tradičně zvítězili deváťáci. Těm také patří poděkování za pomoc při
sběrové akci.
Mgr. Simona Procházková
Třída

Průměr na žáka

Množství (v kg)

Pořadí

1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
3. C
4. A
4. B
4. C
5. A
5. B
Celkem (kg)

3,63
5,46
7,37
11,65
22,65
38,13
6,03
10,66
11,79
10,75
56,39
8,22
6,44
11,80
14,51

87
152,8
191,5
256,3
521
762,5
120,5
223,9
235,8
172
1184,1
180,9
161,1
306,7
4556,1

14. místo
13. místo
10. místo
6. místo
3. místo
2. místo
11. místo
8. místo
5. místo
7. místo
1. místo
9. místo
12. místo
4. místo

6. A

4,46

111,5

4. místo

6. B

7,37

191,5

3. místo

7. A

12,77

255,3

2. místo

7. B

3,06

58,1

5. místo

8. A

2,14

60

6. místo

9. A

32,07

962

1. místo

Celkem (kg)

11,07

1638,4

Škola celkem (kg)

13,41

6194,5

Preventivní program
Oblasti protidrogové prevence se na naší škole opravdu věnujeme. I letos (za finanční
podpory Úřadu Městské části Praha 15) jsme mohli objednat pro naše žáky preventivní
program Nekuřátka (1. stupeň) a Típni to (2. stupeň). Program vedou studenti Pedagogické
a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Na prvním stupni se děti dozvědí zajímavou formou, jak vzniká závislost na nikotinu,
jaké škodlivé látky obsahuje cigaretový kouř a jak tyto látky ohrožují zdraví kuřáka
i nekuřáka.
Na druhém stupni děti besedují, jsou jim promítnuty filmy s komentářem. Z besedy
odcházejí s přesvědčením, že s kouřením nikdy nezačnou. Přejeme jim k tomu mnoho zdaru.
Mgr. Květa Nekolová
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Zájezd do Londýna
Stává se již tradicí, že na naší škole organizujeme jednou za dva roky poznávací zájezd do
Londýna a okolí. Letos se této akce zúčastnilo 22 všestranně zdatných páťáků až osmáků. A co jsme
všechno zažili v týdnu od 16. – 21. října 2014?
Viděli a navštívili jsme většinu pamětihodností Londýna, které za to stojí: Whitehall
a Horseguards, Downing Street, budovy parlamentu s Big Benem, Westminsterské opatství, Trafalgarské
náměstí s Nelsonovým památníkem a impozantní budovou Národní galerie, čtvrť Soho – kulturní
centrum s proslulým náměstím Piccadilly Circus plným světel, neonů, fontán, pouličních hudebníků
a davů kulturychtivých Londýňanů a naše oblíbené Leicester Square – místo, kde jsme „šopovali“
a občerstvovali se v místních fastfoodech. Samozřejmě jsme nemohli vynechat Buckinghamský palác –
sídlo královské rodiny od dob královny Viktorie a přilehlý park Sv. Jakuba, kde nás okouzlovaly
polokrotké veverky.
Tower Bridge, Tower, katedrála Sv. Pavla – ohromující dílo Christophera Wrena, z jehož
vrcholku jsme měli Londýn jako na dlani – jsou památky, které dokáží opakovaně uchvátit každého
návštěvníka.
Fotbaloví nadšenci si přišli na své při návštěvě stadionu Arsenal a při pohledu na dres Tomáše
Rosického. Potěšeni byli všichni, když místo vstupenek obdrželi pěkná červená sluchátka, která jim
umožnila poslech nahraného průvodce a individuální pohyb po celém areálu.
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Třetí den našeho pobytu jsme měli možnost si trochu vydechnout a odpočinout si od zběsilého
londýnského tempa, protože jsme si vyjeli naším autobusem do Stratfordu nad Avonou - rodiště
Williama Shakespeara, jehož postava nás provázela celým pobytem. První den jsme se s ním setkali
v muzeu voskových figurín madam Tussauds, druhý den jsme si prohlédli jeho divadlo Globe a naše
potkávání s Williamem Shakespearem vyvrcholilo návštěvou jeho rodného domu a domu jeho ženy
Anne Hathawayové, které na nás dýchly pohádkovým, romantickým kouzlem. Náš výlet byl
zakončen návštěvou nedalekého monumentálního středověkého hradu Warwick.
V Londýně jsme vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky. Svezli jsme se proslulým
doubledeckerem, jeli jsme lodí po Temži, „vychutnali“ jsme si cestování přecpaným metrem
a londýnskou nadzemkou a nádherně jsme si užili jízdu na London Eye.
A co říci na závěr? Měli jsme ohromné štěstí – krásné slunné počasí, příjemné rodiny, u nichž jsme
byli ubytováni, bezpečnou jízdu tam i zpět a spoustu nových poznatků, které pomohou při studiu
angličtiny.
Ing. Hana Tomší, Mgr. Jana Rusňáková a účastníci zájezdu
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Dopravní výchova
Dopravní výchova patří dlouhodobě mezi nejdůležitější aktivity v oblasti bezpečnosti silničního
provozu. Má za úkol vést žáky ke správnému chování na pozemních komunikacích a tím ke snížení
dětské nehodovosti. Chodci a cyklisté tvoří 30 % obětí silničního provozu a tento podíl se nedaří
snižovat. Ke zvýšení ochrany dětí na pozemních komunikacích přispívá dopravní výchova ve školách.
Právě žáci ZŠ jsou budoucími řidiči a u nich začíná náprava chování účastníků silničního provozu.
Proto je výukový program dopravní výchovy tak důležitý. Děti také částečně ovlivňují chování svých
rodičů v silničním provozu. Cílem dopravní výchovy na ZŠ je zajistit pro žáky příležitost poznat
a pochopit faktickou a etickou stránku bezpečnosti v silničním provozu. Základním cílem je získávání
dovedností, vědomostí a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu.

V pátek 3. října byl i pro nás připraven výukový program dopravní výchovy. Učivo bylo
rozděleno na dvě části – na část teoretickou a praktickou. Teoretická část proběhla v učebně, která je
součástí dopravního hřiště. Tato učebna je moderně vybavena, nechybí interaktivní tabule, a doplněna
nástěnnými obrazy s tématikou dopravních situací. Poutavou formou jsme si zopakovali dopravní
značky, vybavení jízdního kola a zásady chování cyklistů v dopravním provozu. Na závěr výuky jsme
řešili otázky a úkoly z okruhu pravidel silničního provozu.
Po teoretické přípravě následovala praktická výuka na dopravním hřišti. Než jsme nasedli na
jízdní kola, naučili jsme se, jak si správně nasadit a připevnit cyklistickou přilbu. Kdyby jen tuto část
obsahovala praktická výuka, měla by pro nás obrovský význam. Vždyť ani jeden z nás neměl ochrannou
přilbu připevněnu podle bezpečnostních předpisů. Jinými slovy by nás při pádu z kola nesprávně
nasazená přilba neochránila před vážnými zraněními hlavy.
Následovala jízda na kole na cvičném dopravním hřišti, která zahrnovala slalomovou část a jízdu
po kruhovém objezdu s důrazem na dodržování pravidel silničního provozu.
V závěru výuky byly vyhodnoceny jízdy na kole na dopravním hřišti, naše chování v silničním
provozu a zodpovězeny důležité otázky z okruhu prevence úrazů chodců a cyklistů.
Na dopravním hřišti se nám líbilo a těšíme se na další hodiny dopravní výchovy.
Jana Kubešová a žáci 5. B
15

NOVINKY OD NÁS

Charita na naší škole
Všem žákům a zaměstnancům školy bych chtěla připomenout, že až do konce listopadu probíhá
charitativní sbírka pro azylový dům Rybka v Husinci. Potřebujeme oblečení, obutí, hračky, kočárky pro děti i pro
panenky, nádobí, lůžkoviny, závěsy, záclony, ručníky, hygienické potřeby, vše pro miminka, vybavení do
domácnosti a další.
Místo pro ukládání charity je u šaten 1. stupně a v pavilonu B2 pod schodištěm. Letos nám vedení školy
uvolnilo skladovací prostory v pavilonu C, takže tam všechno vždy se službou z 9. A uklízíme.
Zvláštní poděkování v souvislosti se sbírkou pro azylový dům patří rodinám Vítků, Babiánkových,
Chajkinových, Lackových, Benešových, Klinderových a paní školnici a vedení školy, že nám umožní sbírku
organizovat, a také samozřejmě všem rodičům a dětem.
Dále probíhá sbírka pro CPK Chrpa – Kůň terapeut. Zakoupením pohledu ve tvaru čtyřlístku s motivem
koní za 20 Kč podpoříte výcvik koní určených k hipoterapii, nákup koní a vybudování stájí.
Budou se také prodávat magnetky s obrázky zvířat pro občanské sdružení Život dětem (známé Srdíčkové
dny). Včas budeme všechny informovat prostřednictvím žákovské samosprávy.
Mgr. Květa Nekolová

Hudební putování s muzikou Réva
Muzika Réva je profesionální hudební těleso,
které působí u nás i v zahraničí již 18 let. Má
dvanáctiletou zkušenost s koncertováním pro žáky
základních i středních škola po celém území ČR.
Vystupuje na mnoha prestižních akcích a mnohokrát
účinkovala v televizních pořadech (Šance, Neváhej a toč,
Zlatíčka, Noc s andělem a další).
Cimbálová muzika Réva vystupovala na naší
škole znovu po dvou letech. Hlavní výchovné prvky
koncertu byly polyfonie a hudební variace. Cílem
koncertu bylo představit cimbálovou muziku tak, jak ji
žáci neznají, přiblížit ji i těm posluchačům, kteří by si k ní
jen stěží hledali cestu a kteří poslouchají jiné hudební
žánry.
Zábavnou formou, zapojením žáků do děje
a střídáním různých hudebních žánrů (folklor, filmová
hudba, jazz, rock, country a klasická hudba) jsme se
přesvědčili o tom, že cimbálová muzika není jen
přežitkem dob minulých, ale že dokáže oslovit a pobavit
i mladou generaci a má stále co nabídnout. To vše
v klasickém podání houslí, violy, cimbálu, kontrabasu,
klarinetu a saxofonu.
Příští školní rok přijede Réva s vánočním
programem.
Mgr. Květa Nekolová
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Výlet na zámek Loučeň
Období podzimu a jara jsou ideální pro
výlety. Objednali jsme si sluníčko a vyrazili
autobusem s agenturou Kosmos na zámek
Loučeň. Již cestou jsme si povídali o historii
a současnosti tohoto krásného sídla, a že bylo
o čem povídat. Prohlídku zámku nám zpestřila
paní komtesa v krásném historickém kostýmu.
Ten samozřejmě obdivovaly holčičky, které se již
viděly jako princezny v komnatách zámku.
Dozvěděli jsme se o zajímavém životě rodu
Taxisů a užili si prohlídku pokojů a všech míst,
ve kterých rodina bydlela.
Zámek obklopuje ze všech stran nádherná zahrada se vzrostlými stromy. Počasí nám opravdu
přálo, a tak nám nic nebránilo vydat se do zámeckého lesa zkoumat labyrinty. Věděli jsme, že teď
začíná to správné dobrodružství. Lesní labyrinty byly úžasné, ani čas jsme nevnímali. Jenže ten uplynul
jako voda a my se museli vracet domů. Ještě svačinku a hurá do Prahy.
Monika Kopecká

Zvířátka a loupežníci
Pohádku, kterou znají po celém
světě, nám přijel 30. září se svým
Dřevěným divadlem zahrát „náš“ oblíbený
herec, režisér, scénárista i scénograf Honza
Hrubec.
Příběh o vítězství spravedlivých
zvířátek nad loupežníky, který byl plný
vtipných výstupů i hudebních vložek, jsme
sledovali s nadšením. Pan Hrubec rozehrál
svým hlasem i pohybem nejméně deset
postav děje najednou a neztrácel přitom
energii a humor. Byl zážitek ho pozorovat.
Závěrečný potlesk nebral konce.
Pan Hrubec nás s Dřevěným
divadlem navštíví znovu 4. listopadu
a 15. prosince s hrami Princezna na hrášku
a Cesta do Betléma. Máme se na co těšit.
Kluci a holky ze školní družiny
17
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Mirakulum
Sotva jsme se ve škole rozkoukali, už jsme 23. září jeli se školní družinou na výlet do zábavního
parku MIRAKULUM v Milovicích. V parku jsme si nejprve zaskákali na obří trampolíně, pak jsme
prozkoumali Nadzemní podzemí, vylézali jsme na věže a sjížděli tobogány dolů. Byla to ohromná legrace.
Také jsme si prohlédli záhony plné zemědělských plodin a voňavých bylinek. Zvědavě jsme spěchali do
minizoo, kde na nás čekaly holandské mini kozičky, které jsme mohli krmit březovými proutky, a spousta
dalších zvířátek.
Vyzkoušeli jsme si ještě lanové centrum a pohráli si v Pigylandu. Naposledy jsme si zaskákali na
trampolíně a už jsme se vraceli domů s pěknými zážitky.
A ptáte se, kam pojedeme příště? Přece do pekla.
Kluci a děvčata z 1. tříd s vychovatelkami M. Pospíšilovou, J. Boudnou a M. Hepnerovou

Přírodovědné soutěže na Křimické
S novým školním rokem odstartovala i nová kola přírodovědných soutěží:
Pražský pramen je určen pro žáky 2. stupně pražských základních škol. Organizátoři z Gymnázia
Botičská připravují otázky z fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a z matematiky na určité téma. Letošní
rok se vše točí okolo vzduchu. Na stupně vítězů školního kola vyneslo toto téma Honzu Lubojackého
(1. místo), Adama Ježdíka (2. místo) a Dominiku Dvořákovou (3. místo), žáky z 9. A. Šanci probojovat se do
finálového kola dostal Honza Lubojacký. Čeká ho ještě náročná domácí část s úkoly z fyziologie dýchání,
o kvalitě pražského ovzduší, z klimatologie aj. Ve finálovém kole se nakonec utká jen 30 soutěžících z 1927
zúčastněných. Honza se již jednou do finále probojoval, držíme mu palce, aby se mu to podařilo letos znovu.
Přírodovědné znalosti u osmáků a deváťáků prověřuje také celorepubliková soutěž Přírodovědný
klokan. Na stupně vítězů ve školním kole doskočili deváťáci Adam Ježdík (1. místo, 81 bodů), Adéla
Synková (2. místo, 75 bodů) a Jarda Kubíček (3. místo, 65 bodů). Na webových stránkách této soutěže jsou
k nahlédnutí statistiky výsledků z minulých let, a když je porovnáme s výsledky školního kola, nestojíme si
vůbec špatně.
Mgr. Kamila Merxbauerová
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The Bear Educational Theatre
Všichni víme, že cizí jazyk, kterému se učíme, je potřeba stále zdokonalovat,
procvičovat a hledat příležitosti, jak jej využít v běžném životě. Tuto možnost měli
1. října žáci 2. stupně, když do naší školy zavítala mezinárodní divadelní a vzdělávací
společnost, která se specializuje na výuku angličtiny formou interaktivních divadelních
představení - The Bear Educational Theatre.
Žáci 6. a 7. ročníků zhlédli představení The Alien Grammar Show. Příběh
o mimozemšťanech, kteří přistáli na naší škole. Vypadali a chovali se jako lidé. Aby je žáci
mohli odhalit, museli pozorně poslouchat, jakým způsobem tvoří otázky v anglickém jazyce,
což jim vůbec nešlo. Dělali chyby a tím byli odhaleni.
Pro žáky 8. a 9. ročníku bylo objednáno představení The Detectives. Detektivní
příběh se odehrával v kabaretu, kde byl během představení zavražděn jeden z herců. Naše
publikum muselo s herci spolupracovat, aby vraha odhalilo.
Žáci 2. stupně jistě ocenili zpestření výuky anglického jazyka. Na další představení
se v brzké době mohou těšit i žáci 1. stupně.

Mgr. Jana Rusňáková
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Sportovní liga ZŠ o Pohár starosty Prahy 15
V rámci Sportovní ligy ZŠ Prahy 15 se naše škola
zúčastnila 7. října fotbalového turnaje žáků 4. - 5. tříd na hřišti
SK Hostivař. Školu v soutěži reprezentovali tito žáci: A. Jeřábek,
A. Votava (4. A), J. Bartoška, D. Botek (4. B), M. Braný,
M. Drahoš, A. Korbel (4. C), P. Candra, P. Anděra (5. A)
a R. Krysta, a T. Honc (5. B). Našim mladým fotbalistům nešla
upřít snaha a bojovnost, všichni odvedli maximální výkon. Přesto
nám k lepšímu umístění chybělo trochu více sportovního štěstí.
První zápas se ZŠ Nad Přehradou jsme prohráli těsně 2:3.
Ve druhém utkání se ZŠ Měcholupská jsme dokonce vedli, ale
koncovka nám nevyšla, takže jsme odcházeli s prohrou 3:4. Ve
třetím zápase jsme prohráli se ZŠ Hostivař 0:2, bohužel jsme
některé gólové šance neproměnili. V posledním utkání jsme
remizovali se ZŠ Veronské náměstí 0:0. Celkově jsme skončili na
předposledním 4. místě.
O den později se utkali i žáci 2. stupně. Přestože jsme ZŠ
Hornoměcholupská porazili vysoko 12:0, následovaly dvě prohry
a jedna remíza, což stačilo jen na 4. místo. Tomáš Kuchta ze 7. A
si odnesl medaili za fair play.
Závěrem bych chtěla všem mladým fotbalistům
poděkovat za reprezentaci naší školy a popřát hodně úspěchů
v dalších sportovních soutěžích.
Mgr. Jana Vránková

Starostův pohár všestrannosti
V pátek 26. září se naše škola společně se ZŠ nám. Bří Jandusů a se ZŠ U Obory zúčastnila již potřetí
Poháru všestrannosti v Uhříněvsi. Naši osmáci a deváťáci za pomoci 7. B vybojovali druhé místo. Pohár získala
již podruhé ZŠ nám. Bří Jandusů.
Ze soutěží můžeme jmenovat skok daleký, skok snožmo, běh na 100, 400, 800 a 1500 metrů, ale i vrh
koulí, trefování břevna, střelba na koš, házení volejbalovým míčem a fotbalová přihrávka.
V tělocvičně se zase soutěžilo v ping-pongu, ve skoku vysokém, hodu medicinbalem a výmycích na
hrazdě. V neposlední řadě jsme soutěžili v překážkovém běhu, šplhu, skoku přes švihadlo, odhadu vzdálenosti,
florbalové přihrávce a v šipkách. Závěrečný a dvojnásobně bodovaný orientační běh se nám velmi povedl, byli
jsme první. Už se těšíme na příští ročník. Když budeme více trénovat, jistě dopadneme ještě lépe!
Dagmar Mikulášková a žáci 9. A
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Malí spisovatelé z 1. B
Děti z 1. B zatím znají pouze několik písmenek abecedy a většina z nich ještě neumí
číst, přesto se z nich již stali malí spisovatelé a ilustrátoři. V rámci celoročního projektu
v českém jazyce jsme se rozhodli vytvořit si vlastní knihu abecedy. Postupně se
seznamujeme s jednotlivými písmenky české abecedy a ke každému z nich si kreslíme
a vybarvujeme obrázky, lepíme různá cvičení pro lepší zapamatování si tvaru jednotlivých
písmen, luštíme křížovky, orientujeme se v písmenkových bludištích, a dokonce jsme již
napsali i svoji první větu. Děti knihu nejen píší, ale také graficky zpracovávají, ilustrují
a nakreslí si k ní i obálku. Cílem projektu je seznámit děti s českou abecedou co
nejzábavnějším způsobem, vést je k lásce ke knihám a ke čtení. Projekt vyvrcholí na konci
školního roku pasováním na čtenáře, kdy děti předvedou královně Abecedě, nejen jak se
naučily číst, ale pokřtí také svoji napsanou a ilustrovanou prvotinu.

Mgr. Lenka Přibová
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První výlet první třídy do Uhříněveské obory
Ve čtvrtek 25. září byla celá naše třída za doprovodu paní učitelky a Báry M. na
výletě v Uhříněveské oboře. Děti si užily cestu vlakem do Uhříněvsi. Z nádraží jsme
vyrazili přímo do lesa, kde nás čekala spousta úkolů. Některé z češtiny – například
skládání obrovských písmen z listí. Jiné z matematiky – počítání, kolik lístků má list
jírovce. (Jestlipak to víte vy? My už to víme, ale nepovíme.) Třídili jsme listy podle tvaru.
Kdo našel správný list, mohl jej vyměnit za obrázek listu a vlepit si jej do svého
expedičního zápisníku.
A byť by snad někdo mohl tvrdit, že na podzim už v přírodě není nic k vidění, může
celá 1. A dosvědčit, že opak je pravdou. Kromě hub, oříšků, bukvic, žaludů a šnečích ulit
jsme viděli i ježka. A dokonce jsme poznali, jak bolí vosí štípnutí.
Z výletu si každý prvňáček přivezl nejen svůj expediční zápisník plný informací
o lese a stromech, ale i mnoho zážitků z učení v lese.

Bc. Kateřina Nováčková
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Výlet za panem Ladou
Ve čtvrtek 25. září se všichni druháci z naší školy vypravili do Hrusic, rodiště pana malíře
Lady.
Jeli jsme autobusem a během cesty nám paní Barcuchová vypravovala o životě tohoto
mimořádného člověka.
V domě, kde je nyní muzeum Josefa Lady, jsme si prohlédli jeho úžasné obrázky, které nám,
dětem, byly tak blízké a srozumitelné. Shlíželi k nám vodníci, myslivci, Rusalky, husopasky, ponocní
a další známé postavičky.
Nejvíce se nám líbily knihy o kocourku Mikešovi, jehož příběhy byly přeloženy do třiceti
jazyků po celém světě. Viděli jsme, jak vypadá Mikeš napsaný v japonštině. Písmo nám připomínalo
rozsypaný čaj. Dozvěděli jsme se, že Pepík ševců, kamarád Mikeše, byl sám pan Lada. To bylo
překvapení!
Po prohlídce jsme si koupili pohledy, kalendáře, pexesa a záložky a šli jsme se podívat na
hrusický kostel, který tak dobře známe z mnohých Ladových obrazů. A pak – hurá do Prahy!
Výlet se nám moc líbil. Děkujeme, pane Lado!
Mgr. Miluše Štočková a žáci 2. A
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3. ROČNÍK

Rolnička
Začal nový školní rok a s ním i nové pořady hudebního Studia Rolnička. První a druhé
třídy se seznámily s pořadem „Houslová pohádka“. Naučily se písničky Prašná brána
a Zvědavá písnička. V tomto pořadu děti poznávaly hlavní památky Prahy jako je Prašná
brána, Národní muzeum, Národní divadlo a Karlův most.
Třetí třída se zúčastnila pořadu „To je zlaté posvícení“. Děti se seznámily
s hudebními nástroji a lidovými zvyky. Zazpívaly si písně To je zlatý posvícení a Šel sedlák
na jarmark.
Ve čtvrtých třídách proběhl pořad „Řemesla v písničkách“. Děti se dozvěděly, co
dělal brtník, forman, koudelník, pecivál a skalník. Zazpívaly si písničky Já jsem tkadlec,
A já pořád kdo to je a Já jsem z Kutný Hory.

Mgr. Ilona Karafiátová

Nekuřátka ve třetí třídě
Ve čtvrtek 9. října k nám do 3. A přišla paní s pořadem Nekuřátka. Jmenovala se
Adéla. Povídala nám, jak je nezdravé kouřit. Jak asi víte, tak je v cigaretě tabák. Tabák je
taková rostlina. V tom tabáku je nikotin. Adéla nám také zahrála divadlo, dávala otázky
a přidělovala body. Divadlo hrála sama. Bylo to moc pěkné.

Isabel Arhio, 3. A
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4. ROČNÍK

Zámek Berchtold
Dne 18. září se vydala 4. C na vlastivědný výlet na zámek Berchtold. Počasí nám přálo, sluníčko se na nás
smálo. Nejprve jsme dojeli do Strančič vlakem, odkud jsme došli do blízkých Kunic pěšky. Po vydatné svačině
jsme navštívili zámek a muzeum, kde jsme obdivovali sbírku známek a prohlédli si nástěnnou fotografii se
současnými majiteli. V dětském ráji nás vítali pohádkoví skřítkové od známé autorky Vítězslavy Klimtové,
perníková chaloupka s Ježibabou, Ladův kocour Mikeš a mnoho miniatur českých hradů, zámků a dalších
pamětihodností. Na odvážlivce čekalo peklo s čerty a váhou hříchů. Někteří z nás si ale nechali peklo raději „ujít“.
Nejspíš věděli, proč tak učinili. Na přírodovědně-naučné stezce jsme se seznámili s jednotlivými ekosystémy
a díky zábavným kvízům jsme plnili na několika stanovištích různé úkoly. V malé mini ZOO odpočíval holandský
zakrslý kozel Otík s kozou Jůlií, bachyně se selátky, která měla krásně pruhovaný kabátek, husy, morčata
a několik druhů holubů. Na závěr jsme si zaskotačili na dětském hřišti a trampolíně. Po příjemně stráveném
dopoledni nám zbylo dost síly i na zpáteční pěší túru na vlakové nádraží do Strančic.
Mgr. Jaroslava Koubíková

4. B ve světě nanotechnologií
Začal nový školní rok a my, žáci 4. B, jsme se 9. září vydali na úžasnou interaktivní výstavu „Mikroskopie
hrou“ v Kongresovém centru. Tu v rámci mezinárodní mikroskopické konference pořádala Akademie věd ČR.
Víte, jak vypadá hlava mravence, náš vlas nebo DNA? Díky mikroskopům různých velikostí a funkcí jsme
se mohli na této výstavě podívat do světa nám pouhým okem neviditelného. Naše třída se rozdělila do dvou
pracovních skupin. Jedni šli prozkoumávat mikroorganismy, prvoky i rostliny. Dostali se až k medicíně – člověku
a zjistili, jak mikroskopie dokáže rozeznat a vyléčit nemocnou buňku. Druhá skupina objevovala atomy a nový
obor - nanotechnologii a její užití v lékařství i v technice. Naše poznávání jsme zakončili dokumentárním filmem.
Cílem celé výstavy bylo poodhalit tento vědní obor nám dětem i laikům, vlastnoručně si vyzkoušet řadu
pokusů s mikroskopem a získat nové informace.
Každý žák si odnesl z této akce připravené CD s popisem pokusů, kvízem, malým dárkem a pracovními
listy, které jsme si společně následující den ve škole vyplnili. Tomu říkáme škola hrou!
Mgr. Iveta Matyášková, Ilona Kotíková a žáci 4. B

25

5. ROČNÍK

Výlet do ZOO
Do zoologické zahrady jsme jeli 16. října. Moc jsme se na tento výukový
program těšili a neodradil nás ani déšť s chladnějším počasím. Hned u vchodu jsme se
setkali s naším průvodcem. Měl pro nás připravený obzvlášť zajímavý výklad o šelmách.
Rozdal nám pracovní listy a u několika stanovišť jsme plnili zadané úkoly. Pan průvodce
pro nás také připravil atraktivní pomůcky k prohlídce, např. lebku ledního medvěda,
srst z vydry a australského psa dinga.
Naše prohlídka začínala u pandy červené. Všem se líbila. Pan průvodce nám o ní
řekl zajímavosti a ještě jsme plnili první úkol, který byl zaměřený na smysly šelem.
Potom jsme pokračovali do pavilonu Afrika zblízka a cestou se zastavili u ledních
medvědů, kde jsme plnili druhý úkol zaměřený na druhy medvědů a jejich hmotnost.
V pavilonu Afrika zblízka jsme pozorovali psy a dozvěděli se mnoho nového o potravě
šelem. Překvapilo nás, že nejmenší šelma spořádá za jeden den takové množství
potravy, které se rovná jedné třetině její hmotnosti. Ve vnějším výběhu jsme
obdivovali další krásnou šelmu – ocelota. Následujícím tématem byla srst šelem a její
vlastnosti. Podrobnosti o značkování teritoria šelem jsme probírali u výběhu psa
pralesního. Cestou k vlkům jsme si prohlédli mnoho zástupců z říše zvířat např.
kazuára, klokana, zebry a ptáka emu. Posledním zastavením naší cesty s průvodcem
byli vlci. Tam jsme se rozdělili do skupin a každá skupina dostala určitý úkol zaměřený
na chování vlků. Na závěr prohlídky shrnul pan průvodce celou naši cestu a zjišťoval,
co jsme si zapamatovali o výskytu, chování, vlastnostech a ochraně šelem.
Po splnění posledního úkolu jsme se s panem průvodcem rozloučili a pokračovali
sami v prohlídce. Neodolali jsme výběhům se slony a žirafami, bazénu s lachtany ani
stanovišti s tučňáky.
Výlet do ZOO se nám všem velmi líbil. Na památku jsme si koupili suvenýry
s obrázky opic, plyšové tučňáky a zápisníky s logem trojské ZOO. Rádi bychom
pražskou ZOO navštívili ještě v listopadu, a získali tak příjemnou formou další znalosti
o zvířatech.

Mgr. Jana Kubešová a žáci 5. B
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ

Vyznáš se v pohádkách?
1. Jak se jmenovala princezna, do které se beznadějně zamiloval Shrek?
a) Ester
b) Fiona
c) Eleanora
2. Jak se jmenuje kůň Popelky?
a) Jurášek
b) Gulášek
c) Kurášek
3. V jaké pohádce zazněla věta: „Nastěnku chci za ženu!“?
a) Byl jednou jeden král
b) Popelka
c) Mrazík
4. Jak se se dostal Pinocchio ke svému otci?
a) našel ho
b) byl ukraden
c) vyřezal ho
5. Jak se jmenují dva animovaní kutilové, kteří všechno zkazí?
a) Čuk a Gek
b) Pat a Mat
c) Bob a Bobek
6. Jak se jmenuje kamarádka Maxipsa Fíka?
a) Pája
b) Jája
c) Ája
7. Jako co svého otce milovala Maruška v pohádce Byl jednou jeden král?
a) Jako diamanty
b) Jako sůl
c) Jako zlato
8. Jak se jmenuje nejlepší přítel Včelky Máji?
a) Vilík
b) Maxa
c) Hopík

Týmy blondýnek a brunetek hrají proti
sobě fotbal. Brunetka dá gól a křičí:
„Jedna nula!“
Za chvíli dá gól blondýnka a zakřičí:
„Dvě nuly!“
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Správné odpovědi pohádkového kvízu:
1b, 2a, 3c, 4c, 5b, 6c, 7b, 8a

Doktor se ptá svého pacienta:
„Tak co, pane Vohradník, spíte při
otevřeném okně?“
,,Ano,“ odpoví pán.
„A už vám zmizela ta viróza?“
„Ne, ale zmizel mi mobil, počítač,
televize a tři obrazy!“

6. ROČNÍK

Šesťáci na adaptačním programu
Stalo se na naší škole zvykem, že „šesťáci“ na začátku školního roku projdou adaptačním
programem s mnoha společnými sportovně pohybovými aktivitami, aby se vzájemně lépe poznali,
stmelili, a tím spolu lépe vycházeli. Letos se zúčastnili i žáci 7. A. Během dvou dnů na konci září
v Kyjích absolvovali štafetové soutěže, týmové míčové hry, nízká lana, skupinové hry, ve kterých plnili
různé úkoly zaměřené především na spolupráci a vzájemnou důvěru.
Zde jsou reakce některých z účastníků:
"Líbilo se nám lezení po lanech, lakros, hry s létajícím talířem a chození se zavázanýma očima
okolo předmětů. Škoda, že první den byla zima."
"Nám se líbilo, jak jsme se omotávali papírem a jak Pavla tahala za gumu tak silně, až praskla..."
"Nejvíc legrace jsme si užili při protahování spolužáků skrz oka v síti, kdy se nikdo nesměl lan
dotknout."
"Dobrý bylo, jak jsme ve skupině přenášeli na provázcích uvázaný kelímek s vodou."
„Adapťák se mi líbil, hlavně druhý den lezení po provazech“.
„Na adapťáku se konaly zábavné soutěže, byly tam kolotoče a klouzačky. Hezké na tom bylo, že
se to konalo v přírodě.“
„Na adapťáku to byla zábava. Jelikož byla trochu větší zima, tak jsme moc nemohli běhat… ale
byla to sranda.“
„Nejlepší byl ten kolotoč na hřišti a lana. Bylo to super!  Už se těším na příště.“
Tím, že jsme my, třídní učitelky obou šestých tříd, měly možnost se opravdu aktivně těchto her
zúčastnit, a být tak našim žákům po celou dobu všech aktivit nablízku, můžeme jen potvrdit, že takto
vedený adaptační program má pro děti tohoto věku velký význam, zvláště pak po stránce poznávání
ostatních spolužáků a sebe sama, umění spolupráce s nimi a to jinde, než ve školní lavici a před tabulí.
V neposlední řadě měly děti možnost poznat i nás, pedagogy, tak trochu z jiné stránky než s křídou
v ruce. Tento společně strávený čas nám nabízel mnoho možností si pohovořit se všemi dětmi
v přátelském a neuspěchaném duchu. A že jsme této možnosti moc rády využily!
Žáci 6. A a Mgr. Jana Ludwig
Žáci 6. B a Mgr. Kamila Merxbauerová
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7. ROČNÍK

Adaptační kurz 7. B
Ve dnech 6. a 7. října jsme vyrazili vlakem do krásného prostředí řeky kolem Sázavy.
Ubytovali jsme se v hotelu Kormorán a s napětím jsme čekali, jaké lektory nám pošle agentura
Proxima sociale. Dorazila Kačka a Matouš. Hráli jsme hry v místnosti i venku, jednotlivě i v různě
velikých skupinách, zjišťovali jsme zájmy spolužáků při běhu ve dvojicích, hráli Evoluci, stavěli
jsme kombajn z vlastních těl, jeli jsme přívozem, maskovali se a hráli divadlo. Hodně jsme povídali.
Nechtělo se nám být potichu a naslouchat druhým, protože jsme sami měli mnoho co říci.
Druhý den jsme měli k obrázku horkovzdušného balónu nakreslit balónky aneb co nás ve
třídě zvedá a závaží aneb co nás táhne dolů. Některým z nás to vůbec nešlo, ale nakonec jsme to
zvládli. Po obědě jsme se přemístili do areálu Barochov, který se nachází v lesích poblíž Pyšel.
Nejdříve jsme si vyzkoušeli lanové centrum ve výšce 8-10 m. Mnozí z nás museli překonat strach
a naopak někteří jako Ondřej Kolář a Bára Skálová byli na lanech jako doma. Při náročném
odjišťování po dojezdu lanovkou jsme si hodně pomáhali, paprsky sluníčka prosvítaly mezi stromy
a bylo příjemně teplo. Fungovali jsme jako parta a bylo nám fajn. Někteří z nás pak pokračovali
outdoorovou hrou Battle Live. Schovávali jsme se, bojovali a vymýšleli jsme strategii. Hodně nás to
bavilo a připadalo nám, že čas neskutečně letí. Tomáš Tuček s Anetou Jindřichovou využili ještě
nabídku ježdění na koni a pak už jsme vyrazili k vlaku a zpátky domů.
Hodně jsme si povídali, někteří z nás našli nové kamarády, někteří se pohádali a potřebují
ještě čas, aby vše dořešili. Kurz splnil svůj účel a už se moc těšíme na další aktivity, které společně
se třídou prožijeme.
Mgr. Dagmar Mikulášková a žáci 7. B
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8. ROČNÍK

8. A v ZOO
Jako každým rokem jsme se i letos vydali do 7. nejlepší ZOO světa, kterou je právě
ta pražská. Čekal nás i naučný program o etologii (věda, která se zabývá chováním
živočichů). Dozvěděli jsme se hodně informací o chování živočichů a některým faktům
jsme se opravdu divili. Věděli jste například, proč si vlaštovky na drátě nesedají přímo
vedle sebe, ale mají mezi sebou mezery? Nebo proč se dominantnímu gorilímu samci
nedívat zpříma do očí? Tyto a mnohé další zajímavosti jsme se v programu dozvěděli.
ZOO prošla už několika rekonstrukcemi, takže nás mohla potěšit novými atrakcemi
a pavilony se zajímavými zvířaty. Po skončení programu si mohli někteří exkurzi v ZOO
prodloužit a měli možnost projít si celou ZOO.
Výlet byl velmi zajímavý. Budeme doufat, že příští rok půjdeme znovu.

Dominika Hertlová, Kristýna Brejchová
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9. ROČNÍK

Výstava kočárů na Pražském hradě
Impozantní výstavu Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18. – 20. století
věnovanou historickým dopravním prostředkům z Čech, Moravy a Slezska připravila Správa
Pražského hradu. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout např. kočáry posledního korunovaného
českého krále Ferdinanda V. Dobrotivého a prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka. K vidění byl i vagón koněspřežné dráhy či speciální lafeta sloužící k pohřbům
českých prezidentů. Zvláštní kategorii tvořily náročně zdobené ceremoniální kočáry
předních českých hodnostářů. Vedle sedmnácti originálních kočárů byly vystaveny rozmanité
druhy saní a nosítek dokládajících technologickou a uměleckou zručnost našich předků.
Nechyběly ani historické dětské hračky s tématem kočárů, stájí a koní.
To vše si mohli při své návštěvě prohlédnout žáci 7., 8. a 9. třídy. Na výstavě si zapsali
o vybraných kočárech důležité informace, některé si i nakreslili. Se shromážděnými
informacemi pracujeme v rámci školního projektu např. v hodinách slohu, výtvarné výchovy,
matematiky nebo pracovních činností.

Zdena Loudová
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ

Poznáte celebrity jako děti?
1. a) Hilary Duff
b) Bar Rafaeli
c) Paris Hilton

2. a) Whoopi Goldberg
b) Beyoncé
c) Oprah Winfrey

3. a) Justin Bieber
b) Ben Affleck
c) Justin Timberlake

4. a) Scarlett Johansson
b) Bar Rafaeli
c) Jennifer Aniston

5. a) Paris Hilton
b) Madonna
c) Lady Gaga

6. a) Kim Kardashian
b) Jennifer Lopez
c) Penelope Cruz

7. a) Beyoncé
b) Nicole Richie
c) Hale Berry

8. a) Miley Cyrus
b) Victoria Beckham
c) Nikki Reed

Správné řešení:
1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a, 7b, 8a

Rozčarování blondýny:
„Dnes už nevěřím ničemu. Otevřela jsem
dveře s nápisem Muži a byl tam jen záchod...“
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SVĚT REKORDŮ A ZAJÍMAVOSTÍ

Nejchlupatější dospívající dívka na světě
Supatra Sasuphanová z Thajska trpí nadměrným ochlupením, zvaným také syndrom vlkodlaka. Dívka má
tělo pokryté chlupy a celý obličej zarostlý. Do Guinnessovy knihy rekordů byla zapsána jako nejchlupatější dívka
světa, což jí přineslo nebývalou popularitu mezi spolužáky. Dívka se syndromem vlkodlaka byla dosud zvyklá jen
na ponižování a výsměch. Spolužáci jí říkali „vlčí holka“. Dívka trpí také množstvím zdravotních omezení, které
jí ztěžují život. Když se narodila, měla nosní dírky jen milimetr široké. Musela podstoupit již dvě operace. Dívka
doufá, že se jednou uzdraví.
Dominika Hertlová

Retrívři v restauraci
Ve sportovním areálu Monínec se tradičně scházejí majitelé zlatých retrívrů a dalších psích plemen,
většinou za účelem konání různých psích soutěží. Tentokrát ale z jejich setkání vznikl zajímavý psí rekord. Do
místní restaurace nashromáždili majitelé celkem 82 psů. Ti se ani nepokusili poprat. Seděli vychovaně u stolu a
popíjeli pivo místo svých páníčků. Nakonec akci zakončili společným štěkotem.
Není to poprvé, co se na tomto místě lámaly rekordy. Minulý rok se majitelům čtyřnohých miláčků
podařilo najednou usadit na lanovku 158 psů, kteří se pak společně se svými páníčky vyvezli na kopec. Můžeme
jenom hádat, co tito psí nadšenci vymyslí příště.
Le Tri Hao

Nejstarší člověk na světě
Za nejdéle žijícího člověka na světě je považována
stařenka Jeanne Louise Calment z Francie. A určitě se teď
ptáte: „A kolik jí bylo let, 90, 100… ?“ A teď se podržte,
Jeanne se totiž dožila velice ohromujícího a úctyhodného
věku - celých 122 let a 164 dní! Jeanne se narodila roku
1875 a žila až do roku 1997. Přežila 2 světové války, zažila
vynalezení televize, aut, letadel a stovek jiných věcí, jež teď
považujeme za samozřejmost.
Prožila velice aktivní život a ve svých 100 letech
ještě pořád jezdila na kole a věnovala se všemožným
aktivitám. Ve svých 114-ti letech dokonce hrála ve filmu,
a stala se tak nejstarší herečkou, co se kdy na filmovém
plátně objevila. Jeanne žila opravu zajímavým a dlouhým
životem, byla u mnoha zajímavých akcí a převratů, jako
například u vzniku Eiffelovy věže a mnoha dalších. Svého
vnuka přežila o celých 34 let.
Kristýna Brejchová
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RE-PLAY

Assassin´s creed: Unity
Rok 1789, ve Francii zuří občanská válka. Po
ulicích leží mrtví občané, co se postavili systému.
V tom se najde mladý muž Arno Victor Dorian, který
se se svými přáteli rozhodne svrhnout francouzskou
vládu.
Další díl vynikající ságy assassin´s creed,
který se na pultech objeví 13. listopadu 2014. Tato hra
vyjde bohužel jen na nové konzole Xbox one,
Playstation 4 a je určena pouze pro výkonné počítače.
Tímto se ubisoft připravil o pár fanoušků, ale ti, co
nemají výkonný počítač nebo nové konzole, se budou
muset spokojit s assassin´s creed Rogue, který má
menší nároky.
Jakub Vítek

GTA San Andreas na Xbox 360?
Studio Rockstar zřejmě plánuje vydat k výročí
hry Grand Theft Auto: San Andreas Xbox verzi hry.
San Andreas byla vydána v roce 2004 a jedná se
o nejúspěšnější hru ze série GTA.
26. října hra oslavila 10 let existence a v lednu je
v plánu vydat GTA V na PC. Nechystá pro nás
Rockstar i další překvapení? Možná ano, jen to zatím
neoznámil. Na začátku roku 2014 byly vypuštěny
i verze pro operační systémy Android a Kindle, které
obsahovaly kompletně celou mapu a dokonce
vylepšenou grafiku. Nechme se překvapit, jestli bude
mít Xbox verze také vylepšenou grafiku a jestli se
vůbec dočkáme.
Petr Kohlíček

Train Fever
Train Fever je další z klonů klasiky všech
Tycoonů, Transport Tycoon. Hra neobsahuje mřížku
a města se sama dynamicky rozrůstají. Zaměřila se
pouze na železniční a silniční dopravu, kterou mapuje
od roku 1850 až po současnost. Díky tomu si můžete
v 3D prohlédnout detailní modely historických vláčků.
V roli budovatele dopravní infrastruktury, na náhodně
generované mapě, se budete snažit vystavět své
přepravní impérium. Počátek hry se nachází v roce
1850. K dispozici jsou koňské povozy. Postupně se
dopracujete přes století páry, k dieselovým
a elektrickým lokomotivám a tramvajím.
Daniel Brabec

FIFA 15
FIFA 15 je nejnovějším pokračováním populární série her. Těšit se můžete na nové hráče, vylepšenou
grafiku a ovládání a nové herní zážitky. Nový díl ze série FIFA přináší úžasné detaily a živý fotbal, který nabídne
neuvěřitelné zážitky. Dočkáme se i reakcí fanoušků na tribunách jako je např. povzbuzování a skandování jako při
opravdovém zápase a uslyšíme komentátory, kteří seznamují diváky se zajímavostmi nadcházejícího utkání.
Lukáš Verner
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Petra Kvitová odtajnila přítele
Petřiným novým přítelem je pětadvacetiletý
hokejista Radek Meidl, který momentálně působí
v polské Polonii Byton. Petra o tom informovala
prostřednictvím svého Twitteru. „Singapore je za
dveřmi! Bylo super vidět rodinu a mohli jsme sledovat
hokejový zápas, kde hrál i můj přítel.“ Netrvalo však
dlouho a přišla studená sprcha. Někteří totiž Kvitovou
začali upozorňovat na to, že Radek není právě věrný
typ. „Fajn kluk, hodnej, řekla bych nižšího intelektu,
ale miláček, jen ty nevěry,“ řeka jedna z kamarádek
jeho bývalé přítelkyně magazínu eXtra.cz.
Denisa Libánská

Zpěvačka Ewa Farna
vydává novou desku
Ewa Farna vydává nové album s názvem
Leporelo. Deska bude pokřtěna 6. listopadu
v Praze na Václavském náměstí v Bontolandu.
Leporelo je první české album zpěvačky, které
vydává jako dospělá. Novou desku vydává po
pětileté přestávce. Singl Leporelo představila Farna
na Cenách Anděl. Na CD budou dvě písně, které
složil zpěvák Xindl X, texty napsal hudebník
Marcus Tran, bývalý člen kapely. Většinu skladeb
si ale složila zpěvačka spolu se svou kapelou.
Nicola Michálková

Tři bratři
Hudební pohádku Jana Svěráka Tři bratři bych
spíše nazval „z pohádky do pohádky“. Tři bratři (Vojtěch
Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula) se vydávají na cestu.
Hledají dívky, se kterými by se mohli oženit, aby jim otec
mohl předat své statky.
Cestou však narazí na jisté komplikace. Vstupují totiž do
jiných pohádek, jako je Červená Karkulka, O dvanácti
měsíčkách a Šípková Růženka. Jako každá pohádka i tato
končí dobře. Film režíroval Jan Svěrák, který se snažil
spojit dětské miniopery od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka
Svěráka. Ve filmu se objeví známé tváře jako je Jiří
Lábus, Zuzana Norisová, Miroslav Táborský, Oldřich
Kaiser, Jitka Smutná a mnoho dalších. Dokonce si ve
filmu zahrál i sám Zdeněk Svěrák roli vypravěče. Koho
zajímá, jak natáčení probíhalo, chce si prohlédnout
kostýmy, světnice macechy a Holeny a babičky Červené
Karkulky, nebo dokonce hrůzostrašného vlka, může
navštívit výstavu Tři bratři na Barrandově.
Jakub Vítek

