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Milí čtenáři, 
vánoční prázdniny jsou za námi a my Vám přinášíme další číslo časopisu Křimda. 

Připomene si v něm, co všechno jsme před Vánocemi ve škole zažili, můžete si 

přečíst o úspěších našich spolužáků v různých vědomostních i sportovních 

soutěžích nebo se podívat, jak naši budoucí malí spolužáci prožívají svůj první 

vstup do školy při zápisu. Držíme palce, ať Vám vysvědčení vyjde podle Vašich 

představ a přejeme příjemné čtení. 

                                                                      Vaše redakce  
 



 

 Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Jana Ludwig 
 

1. Máte nějakou zajímavou vzpomínku na děti, 

které jste v minulosti učila? 

Asi by bylo napínavé, kdybych popsala nějakou 

dramatickou chvíli, kterou jsem s dětmi při 

společných aktivitách ať už ve třídě či mimo školu 

zažila. Vlastně „naštěstí“ nic takového zmiňovat 

nemusím. Jedna z mých nejzajímavějších 

vzpomínek je, když jsem na loňské škole v přírodě 

přesvědčila „své sedmáky“, že navštívíme v Peci 

pod Sněžkou lanové centrum „Monkeypark“, které 

začíná sjížděním kladkou nad přehradou, asi v 15ti 

metrové výšce nad vodou směrem do lesa. I když 

mám pořádný strach z výšek, postavili mě sedmáci 

před hotovou věc: „Paní učitelko, jestli v tom 

nejedete s námi, tak my taky nejedeme.“…. Jestli je 

to osud třídního učitele nebo tělocvikáře, nevím, ale 

nakonec jsme všichni celou trať zvládli na 

výbornou, a kdybychom měli víc peněz, dali 

bychom si druhé kolo.   

2. Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo v dětství 

vaše vysněné povolání?  

Učit? Ne, ne, vůbec ne. Vzpomínám si, že 

v dětství jsem si dlouho přála být kosmonautkou, 

což mě po čase opustilo, a pak, jako skoro každá 

holka v té době, jsem dlouho chtěla být zdravotní 

sestřičkou. Po úspěšném rozmlouvání mých rodičů 

jsem odešla na gymnázium a tam se časem ukázalo, 

že mě baví učit se cizí jazyky, především němčinu. 

Po maturitě jsem ve studiu německého jazyka 

pokračovala na pedagogické fakultě a dál? Dál už si 

ten příběh domyslíte…  

3. Co ráda děláte ve volném čase? 

Vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, je pro mě 

pojem „volný čas“ trochu složitější. Přesto se mně 

ale stále daří sportovat, a proto mohu dětem ze 

školy na otázku „Paní učitelko, vy ještě hrajete?“ 

odpovědět: „Ano, hraju aktivně házenou a budu ji 

hrát, dokud to jde.“  

4. Na co ráda vzpomínáte z vlastních školních 

let? 

Na výuku mých oblíbených předmětů, na svačiny, 

na přestávky, na to, kolik opravdu volného času 

jsem v té době ještě měla.  

5. Co se vám na dnešních dětech nelíbí?  

A naopak, co se vám na nich líbí? 

Je moc dobře, že děti v dnešní době umí a chtějí 

vyjádřit svůj názor na věci kolem sebe, mají 

potřebu a touhu se prosadit. To jsou vlastnosti, 

které je třeba v dnešní době uplatňovat. Ale často 

používají způsob prosazování a vyjadřování svých 

názorů, který se mně nelíbí. Ne nadarmo se říká: 

„Tón dělá muziku.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. V jakém předmětu jste nejvíce vynikala a 

který vám naopak nebyl příjemný? 

Vždy platí heslo „Co ti jde, to tě baví.“ A nejinak to 

bylo i u mě. Vždy mně šly jazyky, a proto mě 

bavily. Naopak nikdy jsem nezískala kladný vztah 

k fyzice a chemii, protože mně to jednoduše nešlo.  

7. Je něco, co byste na této škole ráda změnila? 

Co se týče těchto úvah, tak to tu pracuji opravdu 

krátkou dobu. Zeptejte se mě prosím za pár let.  

8. Jakou knížku máte nejraději a proč? 

Malého prince od Antoina de Saint-Exupéry, 

protože je to kniha nadčasová.   

9. Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste s nimi 

udělala? 

Asi by se hodilo říct, že bych část věnovala nějaké 

nadaci. Možná ano, ale zcela určitě bych sobě a své 

rodině pořídila spoustu věciček, které nám nejspíš 

nechybí, ale které nemáme. 

10. Povolání učitelky je psychicky náročné, 

odkud čerpáte sílu a energii? 
Zdá se to být až absurdní, ale od dětí. Samozřejmě 

od těch vlastních, ale i od těch ze školy. Zvláště, 

když mám alespoň pocit, že se nám něco společně 

podařilo.  

11. Měla jste někdy chuť nechat profese 

učitelky? 

Určitě a ne jednou. Myšlenky na změnu profese mě 

ale vždy poměrně rychle opustí, když si vzpomenu 

na léta strávená v kancelářích soukromých firem.  

12. S kterou postavou z historie nebo současnosti 

byste se chtěla setkat a proč? 
Takových postav by bylo asi víc. Ale vloni v létě se 

v blízkosti naší chalupy v horách natáčel český 

film, kde v jedné z hlavních rolí hrál herec Ivan 

Trojan. Považuji ho za jednoho z nejlepších 

českých herců současnosti. Při natáčení jsme 

v jednom malém městečku seděli ve stejné kavárně 

a málem jsme si spolu vypili kávu. Třeba to vyjde 

příště.   

 

                              Jakub Čecháček, Vojta Franz 

INTERVIEW 
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NOVINKY OD NÁS 

Prastarý příběh lásky 
 V Salesiánském divadle jsem vystupovala úplně poprvé. Před vystoupením, které 

proběhlo 3. prosince 2014, jsme se o tom ve škole moc nebavili, a když už, tak si spíš 

spolužáci dělali legraci, čímž mně nijak neublížili, ale má nervozita stoupala, jak se 

představení blížilo. 

 Když jsem brzy ráno přijela na zkoušku, už jsem pociťovala pěknou trémičku. 

Nakonec jsme před začátkem neměli žádnou „projížděčku“ a byli jsme všichni dost 

nervózní. Je docela těžké hrát bez přípravy a po dlouhé době. Zkusili jsme si jen pár 

částí a navíc se v divadle vyskytly i menší technické problémy. 

 A bylo to tu! Naprosto vyprodáno, plný sál. V přízemí seděly děti z 2., 3., 4., 5. a 

6. tříd naší školy (včetně té mé) a balkón obsadili žáci z jiných škol. Měla jsem strašnou 

trému. 

Opona se otevřela a já jsem stála na jevišti sama, jen pro diváky, pro téměř celý první 

stupeň a hlavně pro svou třídu. 

 Všichni jsme se snažili na pódiu podat co nejlepší výkon a myslím, že se nám to 

všem dařilo. Uff!! Konečně jsem dozpívala poslední píseň! Vůbec jsem nečekala takový 

potlesk. Má třída mně při děkovačce předala nádhernou kytici a od dětí z 6. B jsem 

dostala velkou čokoládu, na které jsme si pak pochutnali. Z celé události jsem měla 

krásný pocit a velkou radost. Bylo to úžasné …. oni byli úžasní ! 

        Sára Nygrýnová, 6. A 

Dramatický kroužek 
 Od září funguje na naší škole 

dramatický kroužek v angličtině. Navštěvují ho 

žáci 2. – 6. tříd a pod vedením paní učitelky 

Rusňákové a Tomší zde děti nacvičují 

pohádky, muzikály a scénky v anglickém 

jazyce. Poprvé se obecenstvu představili        

18. listopadu s halloweenským muzikálem, se 

kterým vystoupili před spolužáky ze školní 

družiny. Na 27. ledna chystají větší představení 

pro rodiče, v němž by se rádi pochlubili vším, 

co se za první pololetí naučili. 

                        Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

Zdatný matematik 
 Stejně jako každý rok měří naši žáci své síly s dalšími žáky základních škol Prahy 10 v soutěži 

Zdatný matematik, kterou v listopadu vyhlašuje ZŠ Veronské náměstí. Více než svaly je důležitá 

obratnost při matematických operacích a bystrý úsudek. Ani jedno našim soutěžícím nechybělo. Na 

prvních místech se umístili Tom Elman a Štěpán Nejtek z 5. ročníku, Anička Řeháková z 6. B, Eva 

Hřídelová ze 7. A, Pavel Rusňák ze 7. B a Jakub Čecháček z 8. A. Blahopřejeme a děkujeme za 

příkladnou reprezentaci školy. 

                                                                       Mgr. Kamila Merxbauerová 

Pražský pramen 
 Tento rok se naše škola opět zúčastnila 

přírodopisné soutěže Pražský pramen. Její 7. ročník 

byl letos zaměřený na téma vzduch. Soutěž 

každoročně pořádá přírodovědné Gymnázium 

Botičská. Třetímu, finálovému kolu, ve kterém teprve 

začínají zajímavé přednášky a exkurze, předcházejí 

dvě části – školní a domácí. Školní část se skládá 

z obyčejného testu z přírodopisu na aktuální téma, 

zatímco domácí část tvoří série úloh a pokusů, které 

si musí žák vypracovat doma (jako příklad uvádím 

měření objemu plic či výrobu oxidu uhličitého). 

Pokud bude vaše vypracování domácí části natolik 

úspěšné, že se dostanete do finálového kola, 

absolvujete sérii přednášek, například o dýchání, 

historii letectví apod. a sérii exkurzí třeba na letiště 

Václava Havla nebo na chemické a fyzikální oddělení 

Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy. Ze všech 

přednášek a exkurzí se píše závěrečný test, který 

rozhodne o konečném pořadí soutěžících.   

 Letos se školního kola zúčastnilo téměř           

2 tisíce žáků ze 41 základních škol, domácí částí 

úspěšně prošlo 34 žáků, kteří poté postoupili do 

finálového kola. 

                         Jan Lubojacký  

Naši školu reprezentoval Jan Lubojacký z 9. A, který 

se dostal do finále, kde obsadil krásné 13. místo. 

Blahopřejeme. 
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                                                               NOVINKY OD NÁS 

Vánoční koncert Děti dětem 
 Stalo se již tradicí, že v období adventu se na naší škole uskuteční koncert žáků, kteří 

navštěvují hudební kurzy pana Beránka. A nejsou to ledajací žáci, jsou to z Křimické spolužáci! 

 Letos proběhl koncert v úterý 16. prosince a přispěl k vánoční pohodě všech pozorných 

posluchačů, kteří se zaposlouchali do melodií vykouzlených na klavír, kytary, flétny a klarinet. 

Setkání s hudbou bylo poučné, zábavné a zároveň inspirující. 

 Možná, že příští rok se někteří z vás, čtenářů Křimdy, k vystupujícím přidáte a rozšíříte 

řady muzikantů.  

                                                                         PaedDr. Světlana Vojtová 

Soutěžíme – dějepis, český jazyk 
 Školní kolo olympiády v českém jazyce se konalo 11. prosince 2014. Nejúspěšnějšími 

řešiteli se stali Karolína Boháčová z 9. A (25 bodů) a Petr Kohlíček z 8. A (24 bodů). Oba 

postupují do obvodního kola, které se bude konat počátkem února. Školního kola se 

zúčastnilo celkem 12 žáků 8. a 9. ročníku. 

 Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo už v listopadu 2014. Téma „Pot, slzy            

a naděje aneb Život je boj“ napovídá, že otázky se týkaly bojů a válek od počátku 

středověku až po dobu husitskou. Nejlépe se ve školním kole vedlo Matěji Sousedíkovi       

z 9. A. Přejeme hodně štěstí v obvodním kole. 

                                                                                         Mgr. Jana Kučerová 
    6 



 

NOVINKY OD NÁS 

Den otevřených dveří 
 V pátek 12. prosince 2014 se na naší škole konal Den otevřených dveří. V prvních dvou vyučovacích 

hodinách mohli rodiče nahlédnout do tříd a seznámit se s tvořivými i alternativními způsoby výuky našich žáků. 

 Následovala prohlídka školy a příležitost rodičů seznámit se s pedagogy a popovídat si s vedením školy. 

Rodičům se vánočně vyzdobená škola velice líbila. Obdivovali vystavené výtvarné práce žáků, nápady paní 

učitelek, ocenili přátelské a srdečné klima. Bylo velmi příjemné se pochlubit nejen nově zrekonstruovanou 

učebnou fyziky a novou jídelnou, ale také kmenovými třídami, kde paní učitelky dbají na estetiku a inspiraci. 

Rodičům se rovněž líbilo ve školní družině, v keramické dílně a mnozí budoucí prvňáčci byli „uhranuti“ 

přírodovědnou učebnou plnou zvířátek. 

 Rodiče byli rovněž nadmíru spokojení se širokou nabídkou volnočasových aktivit, které naše škola 

nabízí. Díky všem pedagogům a zaměstnancům školy proběhl letošní Den otevřených dveří opět ke spokojenosti 

všech. 

                                                                                                      PaedDr. Světlana Vojtová 

 

Otevřená hodina v 1. B a v 1. C 
 Dobrým zvykem v naší škole je příprava otevřené hodiny. V takové vyučovací hodině mohou maminky, 

tatínkové a třeba i babičky a dědečkové vidět v „přímém přenosu“, co se jejich malí žáčci už stihli naučit v první 

třídě. 

 I letos připravily třídní učitelky v I. B a v I. C takovou hodinu. 3. prosince 2014 dorazilo do školy spolu      

s žáky mnoho rodičů a prarodičů, kteří byli velmi zvědaví a těšili se, co všechno uvidí. Hodina českého jazyka       

v obou třídách se dětem a paním učitelkám povedla a rodiče viděli hodinu plnou práce, her i zábavy. Děti rodičům 

ukázaly, co se již naučily, a také to, že i škola může být zábavná. 

                                                                                          Mgr. Lenka Zadražilová   
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                                                              NOVINKY OD NÁS 

Konverzační soutěž v německém jazyce 
 V týdnu od 5. do 9. ledna 2015 proběhlo na ZŠ Křimická školní kolo konverzační 

soutěže v německém jazyce. Po krátkém představení se, samozřejmě v němčině, měli 

žáci souvisle hovořit na dané téma a následně popisovali situační obrázek, který měli 

před sebou.   

 V kategorii IA (6. - 7. třídy) se zúčastnilo celkem 5 žáků a vítězem školního 

kola se stal Pavel Rusňák ze třídy 7. B. V kategorii IIA (8. - 9. ročníky) se ke školnímu 

kolu přihlásili celkem 4 žáci a po sečtení všech dosažených bodů nejlépe uspěl Jakub 

Sobek z 9. A.  

 Následující týden ve středu 14. ledna 2015 absolvovali vítězové školního kola již 

obvodní kolo konverzační soutěže, které se každoročně koná na Gymnáziu Omská, 

Praha 10. I zde se účastníci musí umět představit, reagovat na doplňující otázky, 

hovořit na vylosované téma a popisovat obrázek. Tento školní rok se přihlásil rekordní 

počet žáků a studentů. Ve všech kategoriích (IA, IB, IIA a IIB) soutěžilo celkem     

16 účastníků.   

 Po dlouhém dopoledni plném soutěžení a čekání na výsledky naši žáci ve svých 

kategoriích vybojovali opravdu výborné výsledky. Pavel Rusňák se v kategorii IA 

umístil na 1. místě a Jakub Sobek se v kategorii IIA skončil na výborném 3. místě. 

Kromě diplomů a cen, které oba obdrželi, jistě získali naši žáci i mnoho zážitků             

a cenných zkušeností.  

 Všem účastníkům obou kol a vítězům srdečně blahopřejeme! Jen tak dál! 

       Mgr. Jana Ludwig 
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NOVINKY OD NÁS 

Zápis do 1. třídy 
 Ve čtvrtek 15. ledna a v pátek 16. ledna jsme na naší škole uvítali budoucí prvňáčky, 

kteří nám přišli k zápisu předvést, co všechno se ve školce naučili.  

 O zápis na naši školu byl stejně jako v jiných letech mezi rodiči veliký zájem. Zápis 

se konal ve třídách 1. A a 1. B. Paní učitelky třídy pěkně vyzdobily a připravily pro děti 

úkoly, které otestovaly jejich komunikační, matematické a jazykové dovednosti. Děti si 

tak mohly vyzkoušet počítání do pěti s Popelkou při třídění hrášků, pokusily se zachránit 

Sněhurku před otráveným jablíčkem, ověřily si znalost písmenek s Krtečkem, lovily 

barevné rybičky s Rákosníčkem, stavěly domeček pro tři prasátka z geometrických tvarů, 

předvedly svůj smysl pro detail při hledání stejných perníčků a pomohly zachránit před 

zlou ježibabou Jeníčka s Mařenkou v lesním bludišti. Na závěr nakreslily obrázek postavy 

svého kamaráda nebo rodiče. Celá zkouška byla zakončena písničkou nebo básničkou. Za 

pěkný přednes či zpěv si budoucí prvňáčci mohli vybrat malé dárečky, které pro ně 

připravovaly starší děti, a odnesli si pamětní list s medailí.  
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NOVINKY OD NÁS 

 Většina budoucích prvňáčků byla zpočátku trochu nejistá, ale nakonec všichni 

překonali počáteční nejistotu a předvedli paním učitelkám všechny svoje znalosti                

a dovednosti.  

 Velikou pochvalu za pomoc při zápisu si zaslouží děti ze tříd 5. A a 4. B. Vybraní 

žáci z těchto tříd pomáhali budoucí prvňáčky v pohádkových kostýmech zabavit při 

zdlouhavém čekání na zápis a moc pěkně si s nimi hráli. Rodiče si tak mohli v klidu vyplnit 

všechny potřebné formuláře pro zápis. 

 Atmosféra celého zápisu se nesla v klidném a v přátelském duchu a všichni budoucí 

prvňáčci i jejich rodiče odcházeli od zápisu s dobrým pocitem. Těšíme se na ně v září, kdy 

je přivítáme do našeho školního kolektivu. 

                                   Mgr. Lenka Přibová 

Výuka chemie jinak 
 Hodina moderní chemie patří k sérii výukových programů, organizovaných VŠCHT, které mají 

žákům atraktivním způsobem představit chemii jako důležitý obor, bez něhož se neobejde náš každodenní 

život. Lektoři připravili řadu pokusů tematicky rozdělených do tří sekcí: Vůně a smrad, Světlo a tma, 

Teplo a chlad. V první části si žáci otestovali schopnost rozeznávat různé pachy. V druhé části představily 

lektorky sérii pokusů se světelnými efekty. Největší úspěch však sklidily pokusy s mrazivým účinkem 

kapalného dusíku. Nechyběla ani sladká tečka - zmrzlina vyrobená v několika minutách právě pomocí 

kapalného dusíku. U všech pokusů žáci asistovali a poznávali prezentované fyzikální a chemické jevy 

doslova na vlastní kůži. Příští rok zavítají lektoři VŠCHT do naší školy znovu, tentokrát s programem 

Forenzní analýza. 

                                                                                         Mgr. Kamila Merxbauerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Cesta do Betléma 
 Prosincové představení Dřevěného divadla mělo, jak jinak, vánoční téma. Honza 

Hrubec k nám přijel 15. prosince a se svými loutkami nám předvedl starověký příběh              

z Betléma. 

 Aby dětem přiblížil tuto událost, narození malého Ježíška, a tedy i důvod oslavy 

Vánoc, používal autor v představení příměry ze známých situací dneška. 

 Divadelní hra Cesta do Betléma byla moc pěkná, k pobavení i zamyšlení. Na závěr jsme 

si všichni společně zazpívali Narodil se Kristus Pán. V těch okamžicích jsme byli plni 

adventní atmosféry. 

                                                                               Mgr. Magdalena Hepnerová 

Vánoce v Čechově stodole 
 Těsně před Vánocemi jsme se vydali do vesničky 

Buková u Příbramě, kde nás čekalo velké překvapení.      

U jednoho stavení se po otevření vrat objevila vánočně 

ozdobená stodola, kde vchod hlídali čert, Mikuláš a anděl, 

vytvoření ze slámy v životní velikosti.  

      Uvnitř Čechovy stodoly byla vánoční výzdoba ve 

staročeském stylu. Byla tu místa u starých kachlových 

kamen na posezení a koutek s výrobky ze slámy, perníku, 

vosku, které jsme si mohli koupit. Než jsme se stačili 

rozhlédnout, už na nás volala paní lektorka z vánoční 

dílny a ukázala nám, jak si vyrobíme dřevěnou ozdobu na 

vánoční stromeček. A to už se vedle ozvalo řinčení řetězů 

a zavolal si nás do čertovské školy Lucifer. Čert nám 

vyprávěl, co všechno se u nich ve škole učí za čáry            

a kouzla. Museli jsme mu slíbit, že už nebudeme moc 

zlobit, a za to, že jsme mu zazpívali písničku, nás 

propustil před nebeskou bránu, kde nás čekal anděl. Ten 

nám zase vyprávěl o tradicích, které držíme na Vánoce,      

a rozdal nám nadílku. 

     V obchůdku jsme nakoupili drobnosti pro rodiče           

a kamarády a plni dojmů a zážitků se vrátili do Prahy. 

                        Jitka Boudná a žáci prvních tříd 
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NOVINKY OD NÁS 

Na Křimické to žije miniházenou! 

1. turnaj v UHŘÍNĚVSI a hned perfektní výsledek! 
Ve středu 19. listopadu 2014 se historicky poprvé zúčastnila naše škola turnaje školní ligy 

v miniházené. Do turnaje jsme přihlásili hned dvě družstva. Kategorii „mini“ – žáky 2. a 3. tříd               

a „mladší kategorii“ – děti ze 4. a 5. tříd. 

Každé družstvo sehrálo ve své kategorii několik zápasů a všichni bojovali s nadšením a výdrží 

od začátku až do konce. I když jsme na přípravu neměli před účastí na turnaji moc času, bylo vidět, že 

upravená a zjednodušená pravidla oproti klasické házené dělají miniházenou velmi atraktivní. Děti jsou 

během velmi krátké chvíle namotivovány k pohybu, týmovému myšlení a touze vyhrát. A že jsou 

pravidla opravdu jednoduchá: 

 hrát ve vymezeném hřišti 

 nepřešlapovat do brankoviště a postranních čar 

 přihrávat mezi sebou 

 dát co nejvíce gólů 

 hrát fair-play. 
A jak vše dopadlo? Na výbornou! „Křimičtí mini“ se ve dvoukolových utkáních mezi třemi školami 

umístili na DRUHÉM místě a „Křimičtí mladší“ uhráli po velmi dramatických zápasech mezi šesti 

družstvy nádherné TŘETÍ místo. 

  Všichni obdrželi sladké odměny, prožili úžasný sportovní den a už teď se těší, kdy budou moci 

miniházenou hrát na dalším turnaji nebo jen tak v tělocvičně při hodinách TV a na kroužku. 

 Všem gratuluji k jejich výborným sportovním výkonům. Byli jste šikovní a jste moc fajn! 

                                                                                     Mgr. Jana Ludwig  
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NOVINKY OD NÁS 

Chlapci pokračují ve vítězném tažení 
 O dva dny později se tohoto turnaje zúčastnili i naši chlapci z 2. stupně. Reprezentovali nás 

Michal Polesný, Patrik Chládek, Adam Ježdík, Jarda Kubíček, Martin Nocar, Ondřej Nocar, Jiří Vaniš   

a Vašek Štoural. Kluci si už od začátku vedli skvěle. Nad ZŠ Nad Přehradou zvítězili 7:1, nad ZŠ 

Veronské náměstí 5:3, nad ZŠ Hornoměcholupská 7:3 a nad ZŠ Hostivař 6:1. Bylo to napínavé, ale naši 

nakonec prošli turnajem bez zaváhání a stejně jako dívky vybojovali 1. místo! Blahopřejeme.  

                                                                                               Karolína Boháčová 

Vítězství dívek ve florbalu 
 Dne 25. listopadu jsme se zúčastnily florbalového turnaje na ZŠ Nad Přehradou. První zápas 

jsme hrály s Hostivaří, a přestože tam byly opravdu silné hráčky, zabojovaly jsme a remízovaly 1:1. 

Ostatní zápasy jsme vyhrály. Většinou jsme měly dvougólový náskok. Nejvíce gólů dala Dominika 

Jarošová, ale i ostatní hráčky přispěly alespoň jedním gólem. Zúčastnily se Karolína Boháčová, Tereza 

Černá, Karolina Bláhová, Dominika Dvořáková, Lucie Rosičková, Kamila Šatalíková a Adéla 

Tempelová. Naše brankářka Adéla Synková nás podržela v mnoha situacích a pustila jen tři góly za celý 

turnaj. 

 Díky velkému nasazení všech jsme získaly první místo a přispěly pěti body do celkového 

bodování Poháru starosty Prahy 15.   

                                                                             Karolina Bláhová, Dominika Jarošová 
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NOVINKY OD NÁS 

Basketbalový turnaj chlapců 
 O den později se basketbalového turnaje na ZŠ Veronské náměstí zúčastnili i chlapci                 

z 8. a 9. třídy. První zápas hráli s domácím týmem. Naši borci neměli velkou šanci na výhru, protože 

soupeři měli ve svých řadách chlapce, který je členem české reprezentace v basketbalu. Prohráli 

jednoznačně 26:10. 

 I přes velkou snahu Kristiána Jahody, který vymýšlel různé taktiky, vyhráli jediný zápas se 

ZŠ Hornoměcholupská. Chlapci obsadili celkové čtvrté místo. Reprezentovali nás Patrik Chládek, 

Adam Ježdík, Martin Nocar, Jiří Vaniš, Lukáš Verner, Kristián Jahoda a Antonín Krotil. Do celkového 

bodování Poháru starosty Prahy 15 přispěli dvěma body.   

                                                                      Karolina Bláhová, Dominika Jarošová 

 

Basketbalový turnaj dívek 
 V úterý 9. prosince se na ZŠ Veronské náměstí konal basketbalový turnaj dívek o Pohár starosty 

Prahy 15. Za naši školu se ho zúčastnily Karolína Boháčová, Adéla Tempelová, Dominika Jarošová, 

Adéla Synková, Karolina Bláhová, Anna Řeháková, Angelina Zhyhar a Tereza Černá. Při zápasech si 

dvě hráčky zranily ruce, ale přesto obětavě hrály dále. Dívky vyhrály na plné čáře. Proti ZŠ Hostivař 

17:6, proti ZŠ Hornoměcholupská 12:5, proti ZŠ Nad Přehradou 12:10 a proti ZŠ Veronské náměstí 

14:4. Získaly tedy další zlato a na konto naší školy připsaly 5 bodů do hodnocení Poháru starosty Prahy 

15. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

                                                                                              Karolína Boháčová 
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NOVINKY OD NÁS 

Novoroční florbalový turnaj 
 V úterý 13. ledna se na naší škole uskutečnil turnaj ve florbalu pro žáky prvního stupně. Byli 

vybráni čtyři brankáři - Matěj Macht ze 4. A, Jan Bartoška a Matěj Kahovec ze 4. B a Marek Drahoš ze 

4. C. Ti si pak losovali hráče do svých týmů. Mohli si vybírat z 22 dětí, mezi nimiž byla dokonce i tři 

děvčata. 

 Děti si zápasy užívaly a dávaly do toho všechno. Když se hrál poslední zápas, všichni hráči se 

vzájemně podporovali. Zápas ale skončil tak, že musely přijít na řadu nájezdy. Ty byly napínavé až do 

poslední chvíle. Nakonec zvítězil tým Matěje Machta ve složení: David Mikulášek, Antonín Votava, 

Adam Jeřábek, Adam Rusňák a Daniel Dvořák. Za odměnu dostal každý z vítězů florbalový míček. 

Druhé místo obsadil tým Honzy Bartošky, třetí skončili hráči v čele s Matějem Kahovcem a čtvrtý tým 

Marka Drahoše. Na některých bylo znát lehké zklamání, ale nakonec převládla dobrá nálada a radost ze 

hry.                                                             

                                                                                        Eliška Wenzlová 

POPRASK – Pohár pražských škol 
 Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy organizuje tradiční sportovní soutěže pro pražské základní          

a střední školy POPRASK. Naše škola se letos opět zapojila do turnaje ve florbalu v kategorii mladší 

žáci. Kvalifikace proběhla na Základní škole U Obory 6. listopadu. Tým složený z chlapců 6. a 7. tříd 

vybojoval 2. místo a postoupil finálového kola. To se konalo 26. listopadu také na ZŠ U Obory. 

V konkurenci 13 škol obsadili naši chlapci krásné 4. místo. Turnaje se zúčastnili Tomáš Kuchta, Petr 

Lukášek, Daniel Vaniš, Vitaliy Shorban, Dominik Šimůnek, Jakub Čecháček, Tomáš Vondra,           

Hieu Vu Van, Jiří Petr, Vojtěch Kápička a Ondřej Kolář.  

                                                                                   Mgr. Simona Procházková  
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Vánoční dílny na Křimické 
 Ve středu 3. prosince se na druhém stupni naší školy uskutečnil projektový den, letos konaný 

pod názvem Zlaté Vánoce 2014.  

 Žáci se každým rokem zapisují do různých dílen. Vybrat jsme si mohli z šesti dílen. Někdo si 

vybral například cukrářskou dílnu u paní učitelky Kučerové, kde se ve cvičném bytě zdobily a pekly 

perníčky, paní učitelka Nekolová zase připravila dílnu, ve které se vyráběly různé dárky do jarmarku, 

zejména šlo o kalendáře a také o práci s kombinovanými materiály. Paní učitelka Šimková s paní 

učitelkou Tomší si připravily dílnu, ve které se vyráběly různé vánoční přírodní dekorace. Další dílna 

vedená paní učitelkou Žárskou a Eliášovou byla v pracovně přírodopisu. Vyráběla se zde krásná 

vánoční přání nebo dekorace zpracované grafickou technikou vyškrabávání. V další dílně nazvané 

Křimda a konané pod vedením paní učitelky Procházkové a Mikuláškové vznikaly jmenovky na dárky, 

celková fotodokumentace projektového dne a novoroční přání. Pan učitel Carda pořádal ve velké 

tělocvičně vánoční turnaj ve florbalu mezi třídami druhého stupně.  

     Byl to příjemný den plný krásných výtvorů. 

                                                                                              Denisa Libánská  
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

„Zlaté Vánoce“ na Křimické 
  Oslava Vánoc na naší škole má již dlouholetou tradici. Letošní Vánoce se nesly v duchu zlaté 

barvy, do níž paní učitelky ozdobily celou školu. Přípravy na slavnostní den probíhaly již před začátkem 

adventu. Paní učitelky s dětmi opakovaly a docvičovaly vánoční koledy, vyráběly společně výrobky do 

vánoční tržnice a vybíraly šikovné zpěváčky do živého betléma.  

 V úterý 9. prosince byli všichni ve škole trochu nervózní, ale zároveň se těšili na večer. 

Dopolední generální zkouška živého betléma ale proběhla bez problémů, proto nebyl důvod k obavám.  

 Večerní program začínal ve společenské místnosti, kde se konala tradiční vánoční tržnice. Rodiče 

si zde mohli zakoupit různé vánoční zboží, které vyráběli žáci se svými učitelkami. Svými výrobky do 

tržnice přispěly také některé šikovné maminky našich žáčků. K dostání byly svíčky, věnce, perníčky, 

kalendáře, keramické výrobky a nepřeberné množství vánočních dekoračních předmětů. O tržnici byl 

jako každý rok mezi rodiči veliký zájem. Utržené peníze z vánoční tržnice využijí děti v dalším pololetí 

na návštěvu různých kulturních akcí. 

 

 Rodiče, kteří si již nakoupili dárky a byli unaveni, si mohli jít odpočinout a vánočně se naladit do 

atria školy, kde v 17 hodin začalo vánoční zpívání koled za doprovodu hudební skupiny KNOKAUT. 

Vánoční duch zde byl cítit na každém kroku. Kapela doprovázela zpěváčky z živého betléma při jejich 

zpěvu a krásně to všem ladilo. Děti byly převlečené do kostýmů a v rukách měly zapálené svíčky, stejně 

jako většina rodičů, kteří dělali dětem doprovod. Vánočního zpívání se zúčastnila i paní místostarostka 

Prahy 15 Bc. Jitka Kolářová, která celou akci zahájila a zároveň všem přítomným popřála krásné Vánoce. 

 Po skončení programu se mohli jít promrzlí účastníci vánočního zpívání zahřát a občerstvit do 

bufetu školy, kde pro ně připravili žáci z druhého stupně malé občerstvení. Po zpívání ještě pokračoval 

prodej ve vánoční tržnici a po šesté hodině se všichni spokojeně rozešli do svých domovů plni vánoční 

atmosféry. 

 Letošní oslava „Zlatých Vánoc“ na Křimické měla velký ohlas mezi rodiči i účinkujícími. Všem 

se alespoň na chvilku podařilo zapomenout na předvánoční shon a na starosti všedních dnů, a to byl 

hlavní účel celé akce.  

                                                                                                  Mgr. Lenka Přibová 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Vánoční čas v naší škole 
Před Vánocemi měla naše škola opravdu nabitý program. Hned po první adventní neděli po 

příchodu do školy jsme se mohli zaposlouchat do zpěvu dětí ve školním rozhlasu, který byl doprovázen 

hrou na housle. Žáci z prvního stupně se scházeli na chodbách a společně si zazpívali koledy. Takto se to 

opakovalo každé pondělí až do Vánoc. Na druhém stupni se konal projektový den zaměřený na přípravu 

výrobků pro vánoční tržnici a 5. prosince jste mohli potkat Mikuláše kráčejícího po chodbách školy se 

svými čerty a anděly. V úterý 9. prosince jste mohli navštívit vánoční tržnici a společně s rodiči si při 

svíčkách zazpívat v atriu školy. Někteří žáci se zúčastnili výletu do Drážďan, kde navštívili adventní 

trhy. Ze školního rozhlasu pravidelně zaznívaly relace, které nás seznamovaly s historií a tradicemi 

významných adventních svátků a vánočních oslav. Oslavy Vánoc byly zakončeny lednovou návštěvou 

Tří králů. Doufejme, že takováto vánoční pohoda nás bude čekat i příští rok. 

 Dominika Hertlová 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Fotografická soutěž Kouzelné Vánoce 
 V prosinci redakce školního časopisu Křimda vyhlásila fotografickou soutěž Kouzelné Vánoce. Do 

soutěže se mohli zapojit žáci celé školy a zasílat nám fotografie s vánoční nebo zimní tematikou. Sešlo se 

více než třicet fotek a členové redakce jako nejlepší vybrali snímky Dominiky Hertlové, Jakuba Vítka z 8. A 

a Elišky Chalupové z 9. A. Vítězové získali sladkou odměnu. Tyto i další zdařilé fotografie si můžete 

prohlédnout v našem časopise i na chodbách školy. 

                                                                                                             Mgr. Simona Procházková 

                                                                                  

 

Dominika Hertlová Jakub Vítek 

Eliška Chalupová 

Petr Kohlíček 

Dominika Hertlová 

Eliška Chalupová Eliška Chalupová 

Veronika Švíglerová 19 



 

VÁNOCE VE ŠKOLE 

Petr Kohlíček 

Klára Mikulášková 

David Wheeler 

Eliška Chalupová 

Dominika Hertlová 

David Wheeler 

Eliška Chalupová 

Eliška Chalupová 

20 



 

1. ROČNÍK 

Den stromů v 1. B 
     Den stromů má ve světě dlouholetou tradici. Poprvé se začal slavit ve Spojených státech v Nebrasce. Jeden 

z osadníků jménem J. Sterling Morton začal ve svém okolí ve velké míře vysazovat stromy. Pracoval jako novinář 

a prostřednictvím novin vyzýval k sázení stromů i další spoluobčany. Díky němu bylo v Nebrasce vysazeno více 

jak milion stromů. V roce 1874 vyhlásil guvernér Nebrasky první oficiální Den stromů. V současnosti se slaví 

tento svátek ve více jak padesáti zemích světa. V České republice mají „Stromkové slavnosti“ tradici od roku 1906 

a připadají vždy na 20. říjen. 

      

 Aby si děti vypěstovaly kladný vztah k přírodě a uvědomily si, jak jsou stromy pro život lidí důležité, 

rozhodla jsem se s dětmi tento den také oslavit. Děti se na začátku vyučování rozdělily do skupinek po čtyřech       

a v těchto skupinkách plnily různé úkoly. Na úvod tématu jsme si s dětmi popovídali o tom, co všechno již            

o stromech znají. Jejich znalosti byly opravdu bohaté. V matematice jsme řešili slovní úlohy o stromech, 

porovnávali jsme počty stromů a počítali jsme lesní zvířátka. V českém jazyce jsme do nakresleného lesa 

nalepovali podle pokynů učitelky vystříhaná zvířátka a psali jsme k nim známá písmenka. Přečetli jsme si slabiky 

na šiškách a kreslili jsme barevné koruny stromů v podzimních barvách. Poslechli jsme si nahrávku zvuků lesa        

a hádali jsme, co se asi v lese právě odehrává. Při prvouce jsme určovali natrhané větvičky stromů podle atlasu      

a přečetli jsme si pohádku „O smrčku“. Den stromů jsme završili na školní zahradě, kde jsme vysadili jeden malý 

pichlavý smrček. Budeme se o něj starat a sledovat, jak nám roste. Na Vánoce si ho také ozdobíme. Po pracovním 

nasazení si děti ve třídě pochutnaly na muffinkách ve tvaru stromů a domů si odnesly „Stromové diplomy“. 

 Děti mě velice mile překvapily svými znalostmi a velkým pracovním nasazením při výsadbě smrčku na 

zahradě. Protože si uvědomují důležitost stromů, určitě se k nim v budoucnosti budou i hezky chovat a chránit je. 

                                                                                                            Mgr. Lenka Přibová 

Návštěva z mateřské školy 
 Začátkem ledna přišly do prvních tříd na návštěvu děti               

z mateřské školy. Žáci z 1. A spolu s paní učitelkou o tom sepsali 

následující zprávu: 

 Ve čtvrtek 8. ledna 2015 k nám do 1. A přišly děti z mateřské 

školy. Měli jsme pro ně připravené různé aktivity, učili jsme je psát 

jejich jména a také některé číslice. Každému předškolákovi se věnovali 

dva prvňáčci a snažili se mu pomáhat. Někdy bylo těžké dětem úkoly 

vysvětlit. Prvňáci přečetli předškolákům povídku a předškoláci pak 

nakreslili, o čem byla. Nakonec ještě děti ze školky pod vedením 

prvňáčků vypracovaly pracovní list, za nějž si vysloužily jedničku 

s hvězdičkou! Snad se u nás našim hostům líbilo! 

Dodatek paní učitelky: 

Prvňáci si vyzkoušeli, jak je někdy náročné někomu něco vysvětlit          

a jakou radost jim může učinit úspěch někoho druhého. 

                                                      Bc. Kateřina Nováčková 
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2. ROČNÍK 

Vánoční výstava v Betlémské kapli „Betlémské zvonění“ 
 Žáci II. B si vánoční atmosféru přiblížili návštěvou Betlémské kaple, kde jako každoročně proběhla 

tradiční výstava betlémů. Děti obdivovaly nápaditost a zručnost českých řezbářů, perníkářů a krajkářů. 

Zvláštní pozornost věnovaly betlémům vyrobených dětmi z různého přírodního materiálu – kůry, kamenů, 

šišek, slámy, bavlny, rouna apod. 

Nejvíce je však zaujala instalace různých zvonů, zvonků a zvonkoher volně zavěšených 

v podzemních prostorách kaple a vybízející k vlastní manipulaci a zvonkové improvizaci. Na závěr si 

zakoupily drobné vánoční ozdoby a dárky pro své nejbližší.  

                                                                      Anna Chmelařová 

Návštěva ZOO Praha „Velká trojka – hroši – žirafy – sloni“ 
Zoologická zahrada má tu velkou přednost, že učí bez moření. Počíná zábavou a končí věděním. Také 

žáci II. B se chtěli něco zajímavého dovědět o našich největších suchozemských zvířatech, a proto jsme 

využili nabídky s průvodcem a zamířili do nově vybudovaného Afrického domu, kde na nás dýchla exotická 

atmosféra a majestátnost vysokých a štíhlých žiraf. Děti s nadšením sledovaly ladnost pohybu těchto 

pozoruhodných zvířat. 

Pavilon hrochů nabízel unikátní pohled pod hladinu doplněný poutavým vyprávěním našeho 

průvodce, zvláště o hrochu „Válečkovi“. 

Na závěr jsme se prošli stezkou plnou dobrodružství a poznání v Údolí slonů, kde jsme se také od 

srdce zasmáli a pobavili hravým dováděním stáda osmi slonů indických. Náš milý průvodce nestačil 

odpovídat na všetečné otázky dětí, ale jeho bohaté znalosti a láska ke zvířatům děti zapálila natolik, že už teď 

se těšíme na další návštěvu ZOO. Pojďte s námi za zvířátky! 

                 Anna Chmelařová 

Předvánoční čas v 2. C 
 Jakmile nastane adventní čas, začnou se lidé chystat na 

Vánoce – ty nejkrásnější svátky v roce. Zvláště děti se těší na 

Ježíška. Ale i škola je najednou sváteční, krásně vyzdobená. 

Rodiče ji navštíví již tradičně v době konání vánoční tržnice        

a pak si společně s dětmi a učiteli zazpívají koledy. 

 2. C měla pozvané rodiče i na vánoční besídku ve třídě. 

Děti si připravily krátké pásmo písní a básniček. Letos však došlo 

ke změně, besídka s rodiči ve třídě se konat nemohla kvůli velké 

nemocnosti žáků. I tak se konalo společné posezení s přítomnými 

žáky s občerstvením, kterým je rodiče vybavili. Nezůstalo jen      

u hodování a zpívání, některé děti si přinesly i své hudební 

nástroje a tím nám všem obohatily slavnostní atmosféru. Ani na 

nemocné se nezapomnělo, dárečky si vyzvednou v novém roce. 

 Nezbývá tedy než popřát v roce 2015 všem krásný rok      

a hlavně pevné zdraví. 

   Mgr. Jaroslava Hýková 
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3. ROČNÍK 

Vánoční tvoření 
 Čekání na Štědrý den jsme si v době adventní 

zpestřili účastí na tvořivé dílně v Domě UM 

v Hostivaři. V úterý 16. a ve středu 17. prosince jsme 

ve velmi příjemném prostředí pod vedením milé paní 

lektorky Niky vytvářeli z korálků hvězdičky na 

ozdobení stromečku nebo jako dáreček pro někoho 

blízkého. Práce nás moc bavila a všechny hvězdičky 

nádherně zářily barvami. Všechny se povedly a už se 

moc těšíme na velikonoční dílnu. 

                               Žáci 3. A  a 3. B 

 

Návštěva České televize 
 Na začátku prosince navštívila naše třída 3. A Českou televizi. Cestovali jsme vlakem do 

Vršovic a zde jsme přestoupili na autobus, který nás odvezl na Kavčí hory.  

 Budova České televize je velmi vysoká a připomínala mi mrakodrap. Budovou nás provázela 

paní, která nám všechno ukazovala. Je zde pět natáčecích studií. Některá studia jsme navštívili. Viděli 

jsme, jak se natáčí pořady Kouzelná školka, Sama doma a Silvestr. Mohli jsme si vyzkoušet práci 

s kamerou. Dozvěděli jsme se něco o historii České televize. Zašli jsme si koupit suvenýry a vrátili jsme 

se zpátky do školy. Výlet se nám moc líbil. 

                                                                           Lukáš Havel, 3. A 
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4. ROČNÍK 

Výlet na Vyšehrad 
 V rámci výuky vlastivědy - nejstarších dějin naší země, jsme se vypravili v pravém podzimním počasí 

na vlastivědnou exkurzi na Vyšehrad. Celou prohlídkou nás provázela paní průvodkyně, která dovedla 

poutavě vyprávět a všechny nás zaujala. 

 Prošli jsme nejznámější památky Vyšehradu. Od rotundy sv. Martina jsme pokračovali cestou kolem 

hradeb, odkud se nám naskytl mlhavý, ale přesto krásný výhled na Vltavu a panorama Prahy. Připomněli jsme 

si pověsti, které se týkaly tohoto památného místa, odkud vládli nejstarší panovníci. Zastavili jsme se              

u Myslbekových soch, Čertova sloupu  obdivovali jsme nádherné  průčelí kostela sv. Petra a Pavla. Dále jsme 

pokračovali na Slavín, kde je pochováno mnoho známých osobností českých dějin. Vycházku jsme zakončili 

prohlídkou kasemat. Výlet se nám moc líbil a připomněl nám  důležité historické události našeho národa. 

                                                                                      Žáci 4. A a 4. B  

 

Zábavná příroda 
 Koncem měsíce října jsme se rozhodli, že vyučování prožijeme netradiční formou. Jak nejlépe 

poznat živočichy, než že se vydat na exkurzi do ZOO? 

 Vybrali jsme si tedy dva naučné programy: Šelmy a Cesta do Afriky. Díky zkušeným průvodcům 

jsme se seznámili se zvířaty z různých koutů světa a podnebných pásem - od ledního medvěda až po 

majestátní žirafu. Mohli jsme pozorovat, jak se dovedou různé druhy přizpůsobit novému životnímu 

prostředí. Zajímavé byly i informace o způsobu obživy, rozmnožování a chovu. Novinkou pražské ZOO 

je program, který ukazuje drezuru různých zvířat „pouze dobrým slovem“. Všechny nás příjemně 

překvapilo, že i v tomto ročním období si z exkurze v ZOO odnášíme nezapomenutelné zážitky a hlavně 

do výuky spoustu poučných informací. 

                                                                                   Žáci 4. A a 4. B 
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5. ROČNÍK 

Návštěva tanečního vystoupení „Tanecbook“ 
 V listopadu žáci pátých tříd navštívili divadlo Komedie. Tanečním vystoupením se 

prolínalo motto: „Žijeme virtuální životy a zapomínáme žít ty vlastní.“ 

 Pět příběhů prvního dějství přibližuje současnou problematiku internetu a sociálních 

sítí, které nás obklopují každý den jako neoddělitelné součásti našeho života. Populární 

hudba, skvělé choreografie, prostředí divadla a profesionální provedení tanečníků skupiny 

Popbalet z taneční školy Indance žáky nenuceně vtáhlo do příběhů a vedlo k otázkám          

a zamyšlení, jak se to může stát? 

 Ve druhém dějství představení je zřetelně ztvárněna potřeba sociálního kontaktu 

člověka s člověkem, která nemůže být nikdy a ničím nahrazena. Jednou z možností 

takového kontaktu je i tanec… A to bylo na konci představení více než zřejmé. 

                                                                                     Mgr. Zuzana Piherová 
 

Den tříkrálový 
 V úterý 6. ledna jsme si užili den 

jako Tři králové. Byli jsme rozdělení do 

dvou skupin. První skupina chodila po škole 

na prvním stupni a druhá na druhém stupni. 

Měli jsme koruny, bílé pláště a zpívali jsme 

koledy. Moc se nám to líbilo. 

                                   Adam Baran 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Kdo pozorně poslouchal předvánoční rozhlasové relace, dokáže snadno vyřešit náš vánoční kvíz: 

1) Svatý Mikuláš byl: 

a) laskavý stařík, který rozdával dětem chemicky neošetřené ovoce 

b) starý lakomec, tradice rozdávání dárků dětem je s jeho jménem spojena omylem 

c) katolický biskup v Myře a Lykii proslulý štědrostí k potřebným 

2) Rozkrojené jablko na Vánoce podle pověry prozradí osobě, která ho rozkrojila: 

a) zdravotní stav v průběhu následujícího roku 

b) počet jedniček na pololetním vysvědčení 

c) počet dětí, které se do rodiny příští rok narodí (počítají se i sestřenice a bratranci) 

3) Kdo podle tradice vydrží o Štědrém dnu do večera nejíst, uvidí: 

a) zlaté telátko 

b) zlaté prasátko 

c) mžitky, jelikož mu bude z hladu mdlo 

4) Ve stejném čase, kdy slavíme Vánoce, dříve probíhala významná pohanská slavnost. Jaká? 

a) oslava svátku šestinohého boha Kura, který má podobu velikého zajíce 

b) oslava slunovratu 

c) oslava zimy zvaná Sněhovnice 

5) Advent je: 

a) období čtyřnedělního očekávání narození Ježíše Krista 

b) druh členovců 

c) bojový pokřik kmene Puri – puri 

6) Tři králové jsou: 

a) vůdci úspěšného povstání bezzemků z počátku 13. století  

b) Kašpar, Melichar a Baltazar, mudrci od východu 

c) rocková kapela s původním názvem Tři Karlové 

7) Betlém je: 

a) zvláštní, velmi odolný druh bavlny pěstovaný v jihovýchodní Asii 

b) slané pečivo oblíbené v severních částech Indie a na Žižkově 

c) vesnice ležící 8 km od Jeruzaléma, místo, kde se narodil Ježíš 

Mravenec jde ve sněhu a říká: 

„No teda, ten sníh je tak hluboký!“ 

A slon na to: 

„Mně to ani tak nepřijde.“ 

Mravenec řekne: 

„To se ti nedivím, když ti vyšlapávám cestu.“ 

Správné řešení vánočního kvízu: 

1c, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b, 7c 
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6. ROČNÍK 

Mikuláš ve škole 
 Na začátku prosince se škola oblékne do zimní výzdoby a šesťáci se začnou těšit na Mikuláše. 

Právě jim je totiž svěřena jeho organizace ve škole. Nadšeně pomáhají také deváťáci. Patřit do 

mikulášské družiny chtěli téměř všichni, a tak nezbylo nic jiného než uspořádat konkurz s kostýmovou 

zkouškou a vytvořit mikulášské družiny hned dvě.  

První družinu sestavila 6. A, a to v těchto hlavních rolích: 

Mikuláš – Tomáš Merta 

Andělé – Sára Nygrýnová, Tereza Lachová, Michaela Roháčová, Valerie Semenova 

Čerti – Anna Štěchová, Adéla Tempelová, Veronika Boháčová, Kristýna Štěpánská, Jakub  

             Doležal, Jaroslav Kaupa 

 V této skladbě se vypravili na první stupeň a poctivě prošli všemi třídami. Nebyla jediná třída, 

která by se na Mikuláše a jeho družinu netěšila. Všichni prožívali napětí, když nejprve čerti vtrhli do 

dveří, hrozili, a dokonce si po vyčtení několika jmen z Mikulášovy knihy hříchů chtěli pár jedinců 

odnést s sebou. Poté si ale všichni oddychli, když po zazpívání krásné vánoční písně dostali od andělů 

nějaké ty dobroty a samozřejmě přislíbili, že už se ale opravdu polepší. Bude tomu tak???   

 Druhá skupina z 9. A (Karel Maťocha - Mikuláš, Angelina Zhyhar - čert, Karolina Bláhová - 

anděl) a ze 6. B (Tereza Skládalová + Kamila Šatalíková - andělé, Štěpánka Divácká + Daniel 

Smrkovský - čerti) se vydala na druhý stupeň a do dětského centra Rarášek. Nejkouzelnější přivítání je 

čekalo právě v Rarášku. Dvou a tříletí špunti byli velmi stateční, neplakali a krásně zazpívali písničku 

Rolničky. Na druhém stupni si naopak museli poradit s některými lotry.  

 Všichni se báječně bavili a odnesli si spoustu zážitků. 

                                                                     Mgr. Kamila Merxbauerová a Mgr. Jana Ludwig 
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7. ROČNÍK 

Výlet do Drážďan 
 V posledním týdnu před vánočními prázdninami se někteří žáci 7., 8. a 9. třídy vydali 

na poznávací zájezd do německých Drážďan. Po příjemné cestě autobusem jsme naši exkurzi 

zahájili v expozicích Muzea člověka, lidského chování, vztahů a těla. Muzeum bylo samo        

o sobě velmi zajímavé a vystavované exponáty nás poučily i pobavily. Mohli jsme si procvičit 

naši němčinu a vyzkoušet si různé pokusy. 

 Poté následovala procházka po památkách a zajímavých místech města. Navštívili jsme 

barokní zámecký komplex Zwinger, Frauenkirche (kostel Matky Boží) na náměstí Neumarkt, 

který byl zcela zničen při bombardování Drážďan v roce 1945 a jehož obnova byla 

dokončena v roce 2005. Prohlédli jsme si Semperovu operu a obraz Knížecí průvod, který je 

složený asi z 25 tisíců malých kachlíků z míšeňského porcelánu. Po celou dobu nás doprovázel 

průvodce, od něhož jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. 

 Zcela určitě se všichni žáci nejvíc těšili na slibovaný rozchod na adventních trzích. Ke 

konci prohlídky památek přišel slibovaný rozchod a během několika vteřin se žáci rozeběhli 

do všech stran a vydali se na vánoční nákupy na trzích či v obchodech. Ke konci výletu si 

únava vybrala svou daň, ale všichni můžou s jistotou říct, že si předvánoční výlet užili. 

                                                                           Kristýna Brejchová 

Hospodářská zvířata v Toulcově dvoře 
 Dne 21. listopadu 2014 naše třída 7. B s paní 

učitelkou Merxbauerovou odešla po 1. vyučovací hodině do 

Toulcova dvora na výukový program o domácích zvířatech. 

První část jsme strávili v učebně, kde jsme si poslechli 

zajímavý výklad o domácích zvířatech. Součástí programu 

byla i procházka, při které jsme si prohlédli všechna 

zvířata, která v Toulcově dvoře žijí.   

       I když byla zima, výlet jsme si užili a odnesli jsme si 

z něho spoustu zajímavých informací. 

                                         Johanna Javorová 
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8. ROČNÍK 

 

Schola Pragensis 2014 
 19. ročník výstavy Schola Pragensis je za námi. Konala se od 20. do 22. listopadu 

2014 v Kongresovém centru Prahy a podílelo se na ní kolem 150 vystavovatelů.  

 Tato výstava byla určená zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním 

zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zřizované hlavním městem 

Praha i jinými subjekty zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak 

v oblasti pedagogické, tak i v oblasti zájmových činností. Mohli jste si zde prohlédnout 

mnoho stánků, u kterých jste se mohli zeptat na cokoli, co vás zajímá, vzít si letáček. Také 

jste se mohli nechat zdarma ostříhat, nechat si udělat pedikúru, zapojit se do tance 

s lidmi z taneční školy nebo jen ochutnat některé výrobky studentů ze středních škol. Bylo 

to skvělé a každému, koho čeká rozhodování o výběru střední školy, doporučuji, aby se tam 

v roce 2015 šel podívat. 

                                                                           Denisa Libánská, Jakub Čecháček 

Sunny Canadian International School 
 Ve středu 7. ledna jsme s některými žáky 8. A 

navštívili nedávno zavedenou česko-kanadskou školu 

Sunny Canadian International School. K základní škole 

je připojená i mateřská škola a gymnázium. Na 

programu dne byla krátká prohlídka školy, hodina 

chemie s žáky 8. třídy a anglicky mluvícím učitelem       

a poté interaktivní program o Kanadě, kde jsme se 

dozvěděli něco o kanadském národním sportu                 

a zabrousili jsme do kanadských národních dějin. Tuto 

přednášku vedl ředitel školy Ron Stiles, rodilý Kanaďan.  

 Nakonec nás mile překvapila ochutnávka 

kanadského moučníku, palačinky s brusinkovým 

sirupem. Tato škola je velmi zajímavá. Ve třídě může 

být maximálně 18 žáků a dohlíží na ně učitel (mluvící 

česky) a rodilý mluvčí (mluvící anglicky), aby děti 

uměly český a anglický jazyk stejně dobře. Škola se nám 

velmi líbila a doporučuji všem, aby se tam jeli alespoň 

podívat. 

                           Jakub Čecháček, Vojtěch Franz 

29 



 

 

 

 

 
 

9. ROČNÍK 

Předvánoční Drážďany 
 Dne 16. prosince se žáci druhého stupně vypravili do Německa. Všichni jsme se těšili, takže náš 

autobus byl hned zaplněný a mohli jsme vyrazit. Jeli jsme asi dvě a půl hodiny a pan průvodce nám 

občas řekl něco o místech, kterými jsme projížděli. Čas nám rychle utekl a byli jsme u cíle. Tím bylo 

Deutsches - Hygiene Museum Dresden neboli Muzeum člověka v Drážďanech. Bylo tam pět různých 

expozic. Každá z nich byla zaměřená na něco jiného, například na lidské smysly, pohyb, život a umírání 

nebo jídlo a pití. Naše třída se ale nejvíc vyřádila v Kinder muzeu.  

 Další bod na programu byla prohlídka historického centra s průvodcem. Procházeli jsme se po 

Drážďanech a poslouchali jsme přitom výklad pana průvodce. Byli jsme se podívat v kostele Matky 

Boží a viděli jsme například Zwinger nebo Operu. Po procházce historickým centrem města jsme došli 

tam, kam jsme se nejvíc těšili. Na úžasné adventní trhy. Byly tam desítky stánků plné dobrého jídla, pití 

a suvenýrů. Každý stánek byl něčím výjimečný. Myslím, že většinu z nás nejvíc zaujal ten                      

s půlmetrovou klobásou. Mohli jsme se pohybovat i na Prager Strasse. Z Německa jsme všichni 

odjížděli spokojení, najedení a obohaceni o nové zážitky. Výlet se nám moc líbil. 

                                                                                                    Eliška Wenzlová 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Poznáš slavnou osobnost? Řešení najdeš na této straně. 

1. 2. 3. 

4. 6. 5. 

Řešení: 

1. Elvis Presley, 2. Charlie Chaplin, 

3. ABBA, 4. Michael Jackson, 

5. Audrey Hepburn, 6. Johny Depp 

Ředitel přijme novou sekretářku, krásnou 

blondýnku, které na zkoušku diktuje dopis. 

Podívá se a říká:  

 „No vidíte, a potom se vypráví, jak jsou 

blondýny hloupé. Máte tam jen tři chyby.     

A teď si napíšeme druhé slovo.“ 
 

Hádají se: 

Wikipedia: „Já VÍM všechno!“ 

Google: „Já NAJDU všechno!“ 

Facebook: „Já ZNÁM všechny!“ 

Internet: „Beze mě jste všichni namydlení!“ 

Elektřina: „A tak se uklidníme, jo?!“ 
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RE-PLAY 
 

Company of Heroes 2: Ardennes Assault 
 Píše se rok 1944. Konec druhé světové války. Vaším 

cílem je zbavit se nadvlády Německa nad půlkou Evropy. Elitní 

rota F vedená Montem Duranten, který má ničivé dělostřelectvo, 

se vydává splnit tento zdánlivě nemožný úkol. 

     Jedná se o nové pokračování hry Company of Heroes. Pokud 

jste milovníci strategií či milovníci světových válek, tato hra je 

pro vás jako dělaná. Co se týče strategie, troufl bych si ji 

přirovnat ke hře Call of Duty 2. Hru už můžete procházet jen se 

svou zvolenou rotou, takže se nemusíte bát, jakého vojáka opět 

dostanete jako vůdce. Hra je bohužel jen na PC, ale zato je 

s českými titulky, tím pádem ti, kteří příliš neovládají angličtinu, 

teď mohou pochopit i příběh. 

                                                                  Jakub Vítek    

 

Middle-Earth: Shadow of Mordor 
 Díky filmovému zpracování zná slavné dílo J. R. R. Tolkiena dnes už téměř každý a nezáleží na 

tom, jestli je vášnivým čtenářem fantasy nebo zda jediné, co za dlouhou dobu přečte, je televizní 

program. Příběhy ze Středozemě už dlouhou dobu pronikají i do her, jenže opravdu málokdy jsou 

považovány za vskutku hratelné. Hře nijak nepřidalo ani obviňování, že hra kopíruje herní styl od hry 

Assassin’s Creed, kterou vytvořilo studio Ubisoft. Až první ukázky ze hry spolu s dojmy novinářů 

ukázaly, že tato hra dokáže pobavit i zabavit na celé hodiny a hodiny hraní. Samotný příběh je zasazen do 

období mezi Hobitem a Pánem prstenů. Tvůrci hry však přidali do příběhu i něco z vlastních myšlenek, 

co podle nich v příběhu chybělo, a ubrali to, co zase přebývalo. 

                                                                                               Vojtěch Franz 

 

Emergency 5 
 Hoří dům a hasiči nikde. V tom přijíždí konvoj, který 

má požár uhasit. Zloděj vykrádá banku a drží rukojmí. 

Během chvilky je tam armáda a celý policejní sbor. Nové 

Emergency 5 je skoro stejné jako předešlý díl. Setkáme se 

však s novými mapami, novými akcemi a multiplayerem. 

Autoři už také vylepšili editor map a přidali nové vylepšení 

takového typu, kdy můžete stavět své mapy s kamarády           

a pracovat tak na jednom projektu. Zůstává i nekonečná hra, 

kde můžete plnit úkoly nebo jen posílat vojáky na určená 

místa a vytvářet si vlastní akce. Samozřejmě vývojáři přidali 

i nová vozidla a letadla, takže nás čekají hodiny hraní jen 

proto, abychom se na vše podívali. Hra je určena jen pro PC.  

     Jakub Vítek 

 

Polda 6 
  Adventurní hra se série Polda je zpátky! Ze sídla Americké filmové akademie v Beverly Hills byly 

ukradeny záznamy o vítězích jednotlivých Oscarových kategorií, a proto je ceremoniál ohrožen! 

Akademie požádá o pomoc radu složenou s nejlepších detektivů jako je Sherlock Holmes, Růžový panter, 

James Bond, Colombo, Lisbeth Salanderová a Jessica Fletcherová. Bohužel většina z členů                       

v nominovaných filmech hraje. Nemohou proto pomoci s vyšetřováním, a tak musejí povolat našeho 

Pankráce, za něhož budete hrát vy. Hra je s českými titulky s kreslenou grafikou a spoustou humoru. 

                                                                                                  Lukáš Verner 
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SVĚT REKORDŮ A ZAJÍMAVOSTÍ 
 

Nejdelší český papírový řetěz 
 Nejdelší český papírový řetěz, měřící 16 905 metrů, vytvořili účastníci 

vánočních trhů v Karviné. Do té doby držel rekord řetěz o šest tisíc metrů kratší, 

pospojovaný žáky mateřských a základních škol ve Vsetíně. Světový rekord 

uhájilo šedesát studentů z univerzity v irském Dublinu, jejichž vánoční řetěz měří 

59,05 kilometrů. Čechům se zase podařilo vytvořit nejpevnější vánoční řetěz na 

světě. Slepilo jej 185 studentů a pedagogů z Humpolce, měřil 3,363 kilometru        

a utáhl osobní auto. Úctyhodné, že? 

                                                                      Kristýna Brejchová 

 

 

Největší vánoční punčocha  
 I když se v našich končinách punčochy s nadílkou 

příliš neujaly, v zemích, kde naděluje dárky Santa Claus, mají 

děti o přání více. Dostat totiž vánoční punčochu gigantických 

rozměrů plnou vysněných dárečků – to má za následek 

opravdu rekordní radost. Rozměry klasických vánočních 

punčoch činí zpravidla 26×10 cm, největší ručně upletená 

punčocha byla vytvořena v roce 2010 v Itálii a měřila 

neuvěřitelných 51 metrů na délku a 21 metrů na šířku. Ta se 

Santovi asi hodně pronese. No řekněte, kdo by nechtěl 

takovou punčochu? 

                                   Dominika Hertlová 

 

Největší ohňostroj na světě 
 Dubaj už snad pomilionté obsadila další prvenství. Tentokrát 

je to v ohňostroji a překonala tak dosud největší ohňostroj světa 

v Japonsku. Jednalo se celkem o 500 000 různých rachejtlí                

a ohňostrojových soustav a všechny byly vypáleny během pouhých 

6 minut. Největší část ohňostroje byla připravena na mrakodrapu 

Burj Khalifa. Jedná se tedy o skoro 100 000 různých menších 

ohňostrojů každou minutu! Střílelo se ze čtyř set bodů rozmístěných 

na sto kilometrů dlouhém pobřežním pásmu Dubaje a kolem 

umělých ostrovů Palm Jumeirah a The World Islands. Během jedné 

salvy se v nebi rozsvítila vlajka Spojených arabských emirátů. 

Ohňostroj připravovalo přes 200 pyrotechniků. 

                                                   Dominika Hertlová 

  

Sběratel vánočních ozdob 
 Stefan Phillips z Trevíru sbírá již 20 let vánoční ozdoby. Jeho 

sbírka dávno přesáhla hranici 1000 kusů a sběratelská vášeň tohoto 

sedmačtyřicetiletého učitele a umělce stále neopustila. Většinu 

pokladů nachází v bazarech nebo ve starožitnostech, několik jich 

vyrobil sám, spoustu dostal od přátel − pocházejí z celého světa, např. 

z Texasu, Kanady nebo Litvy. Každý rok Stefan všechny ozdoby 

vytáhne a ozdobí jimi 3 metry vysokou jedli. Zdobení stromku mu 

zabere dva dny. Výsledek ovšem stojí za to. Také si potrpíte na bohatě 

ozdobený stromek? Stefan asi musí mít hodně volného času.  

                                                        Kristýna Brejchová 
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                                                                                  DRBÁRNA 

Festival ledových soch 2015 
 O víkendu 8. a 9. února se koná již 3. ročník festivalu ledových 

soch v Galerii Harfa. Letošním tématem budou Zimní olympijské hry 

v Soči. V ledovém království se na vlastní oči přesvědčíte, jak se 

ledové obelisky pod rukama sochařů přeměňují v umělecká díla. 

Návštěvníci se mohou zapojit do hlasování o nejkrásnější sochu, jejíž 

vítěz bude vyhlášen v neděli 9. února odpoledne. Začátek programu     

v sobotu i v neděli je od 14 hodin. Připraven je i program pro děti, 

které si za dohledu sochařů mohou vytesat symbol her, medvídka. 

Sochaři budou sochy tvořit za pomoci dlát, kladiv, sekyr a motorových 

pil. Ledové sochy si budete moci prohlédnout, dokud neroztají! 

                                                     Denisa Libánská 

 

Výstava  na zámku Dobříš 
 Od 2. ledna do 1. února 2015 je na 

zámku Dobříš otevřena výstava betlémů. 

Vidět tu můžete například vyřezávaný betlém, 

betlém pletený, betlém z těsta a nebo 

pohádkový betlém s postavami ze známých 

pohádek nebo filmů, jako například Cipísek, 

Pat a Mat, Krteček a další. Betlémy jsou ke 

zhlédnutí v rámci prvního okruhu prohlídky 

zámku, takže si prohlédnete nejenom betlémy, 

ale k tomu i zámek. 

                                Nicola Michálková  

Dracula – muzikál století 
 Muzikál Dracula slaví 20 let a vrací se 

v koncertní verzi. Můžete se těšit na děsuplné 

představení plné romantiky, strachu, ale                   

i nekonečné lásky. Tento muzikál uvidíte 24. února 

2015 v Liberci v Home Credit Aréně. Toto 

významné dílo vytvořili Karel Svoboda, Zdeněk 

Borovec, Richard Hes a Jozef Bednárik. Celý děj 

prochází mnoha staletími, kdy touha po moci zničí 

Draculovo pozemské bytí a prokletí z něho učiní 

navěky po krvi toužícího vampýra. Během 

dlouhého času se jeho myšlenky a názory na svět 

mění. Jeho příběh pokračuje přes naši současnost           

a končí v přesně neurčené budoucnosti. Představení 

plné kouzel, lásky a krvavých soubojů je vrcholem 

české muzikálové produkce. 

                            Denisa Libánská 

 

Strašidelné a pohádkové bludiště 
 Od 2. ledna je v Modřanech v pasáži Sofie umístěna vnitřní expozice 

pohádkových bytostí. Ve všední dny je otevřeno od 13 do 18 a o víkendech     

a svátcích od 9 do 18hodin. Na ploše více jak 600 metrů
2
 se můžete projít 

strašidelným bludištěm, dozvědět se nové informace o pohádkových 

bytostech, nebo se vyfotit nad propastí do dávné historie Země. 

                                     Nicola Michálková 
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