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Milí čtenáři, 
naposledy jsme se Vám přihlásili po Vánocích, ale čas běží jako voda a už jsou tu 

Velikonoce (i když za okny to zatím vypadalo spíš jako o Vánocích). A tak tu jsme 

s dalším číslem školního časopisu. Můžete se těšit na článek o lyžařském výcviku,        

o návštěvě z Německa nebo o pěvecké soutěží Bubble Star. Mnozí z Vás jste se 

zapojili do charitativní sbírky pro azylový dům v Husinci. Paní ředitelka Vám všem 

děkuje v dopise, který si můžete přečíst na našich stranách. Přejeme Vám hodně sil 

do posledního čtvrtletí, tak ať to do těch prázdnin už nějak doklepeme!  

                                                          Vaše redakce časopisu Křimda 
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 Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Lenka Přibová 
 
1. Máte nějakou zajímavou vzpomínku na děti, 

které jste v minulosti učila? 

Na škole v přírodě jsme ještě s jednou stejně 

praštěnou paní učitelkou pro děti připravily noční 

bojovku. Dětem jsme to ale dopředu neřekly. 

V noci jsme je budily a doslova je vytahovaly 

z postelí. Děti byly zmatené, rozespalé                    

a dezorientované. Některé jsme musely i oblékat. 

Trasu prošly bez problémů a zase zalehly zpátky 

do postelí. Ráno jsme dělaly, jako že se v noci nic 

nedělo a že se jim to jen zdálo. Děti byly ještě 

zmatenější a opravdu nevěděly, jestli se jim to jen 

zdálo, nebo to byla pravda.   

2. Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo v dětství 

vaše vysněné povolání? 

Učitelkou jsem v dětství nikdy být nechtěla, i když 

jsem si se svojí sestrou na školu ráda hrála. Pro 

učitelství jsem se rozhodla až ve 4. ročníku na 

gymnáziu. Od malička jsem chtěla být lékařkou      

a na druhém místě jsem měla psychologii.  

3. Co ráda děláte ve volném čase? 

Ve volném čase si čistím hlavu sportem. Ráda 

jezdím na kolečkových bruslích a po více než roce 

jsem opět začala běhat. Jinak mám ráda ruční 

práce. Teď mě zrovna zaměstnává korálkování. 

Vyhledávám si na internetu a v knížkách různé 

návody a podle nich tvořím. Svoje výrobky pak 

rozdávám kamarádkám a známým.     

4. Na co ráda vzpomínáte z vlastních školních 

let? 

Nejraději vzpomínám na základní školu a její 

druhý stupeň. Nebylo tam moc učení a měli jsme 

bezva kolektiv. Drželi jsme při sobě, se spolužáky 

byla legrace a po vyučování jsme chodili hrát na 

hřiště vybíjenou nebo volejbal. V zimě jsme 

pořádali koulovačky holky proti klukům. 

5. Co se vám na dnešních dětech nelíbí?              

A naopak, co se vám na nich líbí? 

Na dnešních dětech se mi líbí, že mají asi více 

sebevědomí, než jsme měli my. Na některých 

dnešních dětech se mi nelíbí, že hodně zhrubl 

jejich slovník. Používání sprostých slov v každé 

větě mi hodně vadí. Zvlášť, když se jedná o dívky.    

6. V jakém předmětu jste nejvíce vynikala          

a který vám naopak nebyl příjemný? 

Mým nejoblíbenějším předmětem byla čeština, 

která mi opravdu šla. Nikdy jsem moc nepřilnula 

k matematice, i když jsem z ní na základní škole 

měla jedničky a dvojky. Nevím, proč to tak bylo. 

Teď ji třeba učím ráda.  

7. Jakou knížku máte nejraději a proč? 

O prázdninách hodně čtu a knížky mám ráda 

obecně. Žádnou nejoblíbenější nemám. Líbí se mi 

knihy dobrodružné a historické. Nerada čtu 

detektivky. Ty mě fakt nebaví.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste s nimi 

udělala? 

Postavila bych si konečně dům na pozemku, který 

máme už dva roky koupený. Zbytek peněz by můj 

manžel ekonom jistě někam výhodně investoval. 

9. Povolání učitelky je psychicky náročné, odkud 

čerpáte sílu a energii? 

Jako začínající učitelka jsem chodila ze školy úplně 

„vyšťavená“. Děti mi odčerpávaly veškerou energii. 

Časem jsem se ale naučila čerpat naopak energii 

z dětí, z jejich nadšení a elánu. Takže teď chodí 

domů vyčerpané děti ze mě. Nejvíc mě nabíjí, když 

vidím, že pro děti připravím nějakou aktivitu, která 

je baví. Mám pak radost z jejich úspěchů při práci     

a to mi dodává energii pro vymýšlení dalších aktivit.   

10. Měla jste někdy chuť nechat profese učitelky? 

Je to asi šest let, co jsem si ze školství odskočila, ale 

velmi brzy se mi po něm zase začalo stýskat. Jinak 

nechat profese učitelky mám chuť pokaždé, když se 

podívám na svoji výplatní pásku. Naštěstí mám 

manžela, který má slušný plat a umožňuje mi tak 

dělat celoživotní charitu - učit. 

11. S kterou postavou z historie nebo současnosti 

byste se chtěla setkat a proč? 

Z historie mě hodně zaujal Napoleon. Sám se 

vypracoval úplně od nuly a měl hodně zajímavý            

a dobrodružný život. 

                        Vojtěch Franz, Jakub Čecháček 

INTERVIEW 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Lyžařský výcvik 
 Vše jako vždy začíná na parkovišti. Účastníci předají panu učiteli Cardovi všechny potřebné 

dokumenty, nasednou do autobusu a cesta začíná. Už v polovině cesty se většina lidí naklání k oknům   

a vyhlíží náznaky sněhu. Autobusem se ozývají první výkřiky. Pan učitel nás utiší a jede se dál.  

 Naše cesta autobusem je u konce a my stojíme u chaty. Poslední opozdilci, kteří mají chalupy 

poblíž a přijíždějí z nich, konečně dorazili. Jdeme do pokojů a trávíme zde první noc. Brzo ráno 

vstaneme, dáme si rychlou snídani a jde se na svah. Všichni vyjedeme nahoru a ukazujeme 

instruktorům, jak jezdíme. Ti nás rozdělí do skupin a začíná ta pravá zábava. Za tři hodiny jdeme na 

oběd a dáme si malého šlofíka, než zas půjdeme jezdit. Tak to pokračuje zbylé dva dny, ale občas si nás 

naši instruktoři vezmou a dělají s námi legrácky nebo nás něco učí.  

 Předposlední den nám pan učitel a jeho spolupracovníci připraví večerní party. V osm hodin se 

dostaví všichni, kteří chtějí tancovat. Vybere se DJ a tanec začne. Do postelí jsme šli tedy docela brzy, 

ale na školní akci to stačilo. Ráno jsme vstali, ustlali, dali si poslední snídani a nasedli do autobusu. Za 

dvě hodiny jsme dorazili na parkoviště, kde na nás čekali naši rodiče. Ti nás vyzvedli a tím zpečetili 

konec našeho výletu. 

                       Jakub Vítek  
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NOVINKY OD NÁS 

Divadelní představení dramatického kroužku angličtiny 
 V letošním školním roce jsme poprvé otevřeli dramatický kroužek angličtiny, abychom získali 

více prostoru pro nácvik náročnějších pohádek, scének a písniček. Do divadelního kroužku se přihlásily 

děti z druhých až šestých tříd. Během 1. pololetí jsme nacvičili dva muzikály, dvě pohádky, jednu 

scénku a samozřejmě i nějaké písničky a básničky. 

 27. ledna vyvrcholilo 1. pololetí úspěšným představením pro rodiče účinkujících dětí, a proto 

jsme se rozhodli nadělit všem dětem 1. stupně dárek v podobě reprízy, kterou jsme tak přispěli ke 

slavnostní atmosféře předávání vysvědčení. Udělali jsme tak pěknou tečku za prací nás všech. 

 Začalo 2. pololetí a my jsme se pustili znovu do práce a nacvičujeme další nové kousky, které 

bychom rádi ke konci školního roku uvedli. Tak nám všichni držte palce, ať se dílo podaří! 

                                                               Mgr. Jana Rusňáková, Ing. Hana Tomší 

Interaktivní představení v anglickém jazyce 
 V únoru se uskutečnilo anglické interaktivní divadelní představení Fun Fair Murder Mystery, které 

bylo určeno žákům 5. tříd. Napínavým detektivním příběhem byly děti vtaženy do děje a formou 

rekonstrukce měly vyřešit záhadu celého příběhu.  

                                                                       Mgr. Jana Rusňáková, Ing. Hana Tomší 
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NOVINKY OD NÁS 

Recitační soutěž „Come and Show“ 
 31. března a 1. dubna jsme se již druhým rokem zúčastnili dramatické 

soutěže Come and Show, kterou každoročně pořádá Základní škola Dolní Chabry. 

Letošní ročník se poprvé uskutečnil v ZUŠ Taussigova, která nabídla pěkný             

a prostorný sál. 

 Se scénkou The Fearless Tom, v níž si zahráli žáci druhých až pátých tříd, 

jsme v kategorii „Beginners“ obsadili 1. místo. Stejného úspěchu jsme dosáhli 

s písní Blowing In The Wind od Boba Dylana. Gratulujeme a děkujeme všem, kteří 

se o toto vítězství zasloužili: 

The Fearless Tom: Tom Vondra, Lucka Luňáková, Lucka Rabochová, Kačka 

Machková, Maruška Zöllnerová, Amálka Řeháková, Anežka Raková, Barunka 

Michková, Anetka Blažková, Tom Meluzín, Adam Rusňák, Anička Mikulová, Terezka 

Boukalová a Nikolka Sachrová. 

Blowin In The Wind: Míša Hertlová, Adam Rusňák a Tom Vondra. 

 Hned druhý den, 1. dubna, soutěž pokračovala kategorií „Intermediate“, kam 

jsme se přihlásili se scénkou The Ticket v podání skvělých hereček: Míši Hertlové, 

Lucky Pondělíčkové a Aničky Řehákové, které se zasloužily o získání 2. místa. Opět 

gratulujeme a děkujeme. 

                                                       Mgr. Jana Rusňáková, Ing. Hana Tomší 
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NOVINKY OD NÁS 

Hudební skupina SoliDeo na naší škole 
 V únoru vystoupila tato dvojčlenná skupina na naší škole pro žáky 1. stupně a 7. A. Měli jsme 

možnost seznámit se s mnoha hudebními nástroji, které byly vyrobení z rohů, kostí a jiných částí těl 

zvířat. Nyní už víme, že hrát se dá opravdu skoro na všechno.  

 Celý pořad měl vtipný slovní doprovod. Na závěr byla i soutěž o ceny (CD skupiny SoliDeo). 

Několik dní po akci jsem dostala e-mail, ve kterém nás skupina SoliDeo zdraví a vzpomíná nejen na 

pozorné a vnímavé publikum, ale i na milé přijetí, kterého se jim na naší škole dostalo. Dětem a paním 

učitelkám se pořad velmi líbil. Pamatujete si, odkud skupina pochází? No přece z Děčína.  

                                                                                  Mgr. Květa Nekolová 

Školní kolo hudební soutěže Bubble Star 
 V loňském roce jsme se zúčastnili prvního ročníku celopražské hudební soutěže Bubble Star. 

Byli jsme úspěšní, protože Míša Hynková z letošní 8. A obsadila 3. místo. 

 Letos děti nezaváhaly ani minutu a do školního kola se jich přihlásilo celkem patnáct. Slyšeli 

jsme tři děvčata z 5. tříd - Michaelu Hertlovou, Annu Cabrnochovou a Kristýnu Spálenkovou. Za          

2. stupeň to byli Sára Nygrýnová, Valerie Semenová, Veronika Boháčová, Max Růžička, Štěpánka 

Divácká, Tereza Skládalová, Dominika Jarošová, Vendula Korbelová, Karolína Lukavská, Míša 

Hyková, Matěj Sousedík a Karolína Boháčová. 

 Všechny výkony byly velmi vyrovnané a porota ve složení paní zástupkyně Světlana Vojtová, 

paní učitelky Jaroslava Koubíková a Květa Nekolová a pan asistent Michal Hlavatý měla opravdu 

těžkou práci. Po dlouhém rozhodování dále postupují v kategorii mladších žáků Sára Nygrýnová            

a Veronika Boháčová a za starší Karolína Boháčová a Míša Hynková. Blahopřejeme. 

                                                                                  Mgr. Květa Nekolová 
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NOVINKY OD NÁS 

Matematické soutěže na II. stupni 
 V letošním školním roce jsme se po podzimní účasti v soutěži  Zdatný matematik rozhodli zapojit 

se i do ostatních matematických soutěží, které jsou vyhlašovány po žáky základních škol. A to konkrétně 

do matematické olympiády, Matematického klokana a Pythagoriády. Abychom se dobře připravili, začali 

jsme se scházet každé úterý v matematickém kroužku. Zde jsme řešili jak úlohy ze soutěží, tak i zapeklité 

úlohy z příprav na přijímací zkoušky pro budoucí studenty gymnázií. 

 

Matematická olympiáda 
 Školního kola olympiády v matematice se zúčastnilo 15 žáků 

z 6. - 8. tříd.  Účastníci soutěže dostali 6 matematických úloh 

(www.mo.webcentrum.muni.cz), které postupně doma řešili. Komu 

se podařilo vyřešit dobře nebo výborně alespoň 4 úlohy, ten 

postupuje do obvodního kola, které se koná 8. dubna 2015 na ZŠ 

Kodaňská. Naši školu budou reprezentovat za šesťáky Jakub Randus,  

Tomáš Merta, Jan Dobiáš a Anna Cieslerová, za sedmáky Tomáš Tuček a Jiří Petr a za osmáky Veronika 

Borůvková, Vojta Franz a Jakub Čecháček.  Všem držíme palce a těšíme se na dobré výsledky! 

Matematický klokan 
 I v letošním školním roce se celá naše škola zúčastnila mezinárodní 

soutěže Matematický klokan v několika kategoriích Cvrček (2. - 3. třída), 

Klokánek (4. - 5. třída), Benjamin (6. - 7. třída) a Kadet (8. - 9. třída).  Žáci 

počítali 18 nebo 24 úloh, rozhodovali se mezi 4 variantami řešení. Někteří 

žáci místo počítání řešení odhadovali nebo využívali svoji matematickou 

intuici. Na začátek dostali přiděleno 18 resp. 24 bodů a podle obtížnosti se 

jim připočítávaly 3, 4 nebo 5 bodů. V případě špatné odpovědi se jeden bod 

odečítal, takže bylo někdy výhodnější nechat úlohu bez odpovědi, což bylo 

za 0 bodů. Maximální možný počet bodů byl 90 v kategorii Cvrček a 120 

v ostatních kategoriích. 

Pythagoriáda 
 Mezi oblíbené matematické soutěže patří i Pythagoriáda, která si dala za úkol probudit u žáků zájem     

o matematiku. Rozvíjí mimo jiné i logické myšlení a prostorovou představivost. Soutěží se ve školním             

i  obvodním kole. Školní kolo obsahovalo 15 úloh pro 5. - 7. ročník a 12 úloh pro 8. ročník. Za každou 

správně zodpovězenou úlohu získali žáci jeden bod. Do obvodního kola postupují úspěšní řešitelé s 9 body, 

resp. 8 body (8. ročník). Obvodní kolo pro Prahu 10 se koná 12. května 2015 na ZŠ Kodaňská. 

 Naši školu budou reprezentovat tito žáci: Štěpán Nejtek z 5. A, Bára Švíková, Tom Elman, Anna 

Cabrnochová z 5. B, Anna Štěchová z 6. A,  Jiří Petr, Pavel Rusňák a Jakub Laichter ze 7. B, Vojta Franz       

a Jakub Vítek z 8. A. 

                                                                                               Stranu připravila Mgr. Dagmar Mikulášková 

 

Na druhém stupni patřili mezi nejlepší řešitele v kategorii Benjamín Eva Hřídelová ze 7. A, Pavel Rusňák ze 
7. B (oba 70 b.) a Jakub Laichter ze 7. B (68 b.). Celkem se v této kategorii zúčastnilo 32 žáků. 

 V kategorii Kadet nejlépe uspěli Jan Lubojacký z 9. A (62 b.), Adam Ježdík z 9. A (55 b.) a Vojta 

Franz z 8. A (54 b.).  V této kategorii celkem soutěžilo 28 žáků. Nejlepší řešitele z prvního stupně vám 

představíme v dalším čísle Křimdy. 

 Soutěž vznikla v roce 1980 v Austrálii a v současnosti se mezinárodní soutěže účastní na dva a tři 

čtvrtě milionu soutěžících z 30 zemí našeho kontinentu. Pro malé vítěze matematické soutěže je každoročně 

pořádán mezinárodní letní tábor, který se letos koná ve o prázdninách ve Francii. Bližší informace můžete 

získat na www.matematickyklokan.net. 
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NOVINKY OD NÁS 

Srdíčkové dny 
 V prosinci a v lednu jsme se zúčastnili zimních 

Srdíčkových dnů a prodali jsme magnetky za 2130 Kč. 

Obdrželi jsme děkovný certifikát. Částka bude použita 

na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které 

jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů,     

a to konkrétně na pořízení rehabilitačních                    

a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického 

materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů 

apod. 

 Nyní prodáváme silikonové náramky (červený, 

modrý, zelený a žlutý). Máme také magnetky se 

zvířátky. Peníze budou opět určeny pro nemocné děti. 

                            Mgr. Květa Nekolová 

Azylový dům Rybka  
  Celý březen a část dubna běží opět charitativní sbírka pro Azylový dům Rybka 

Husinec. Potřebujeme úplně všechno pro malé i velké. Narodí se několik miminek, pro která 

potřebujeme postýlky, vaničky, kočárky, sedačky, fusaky, oblečení, zavinovačky, peřinky, 

dudlík, atd.  

                                                                         Mgr. Květa Nekolová 

Vážená paní ředitelko, 

chtěla bych touto cestou opět poděkovat všem Vašim žákům, jejich 

rodičům a učitelům za úžasnou sbírku, kterou jste pro nás opět 

připravili. Samozřejmě, že tato sbírka nebyla ojedinělá, neboť během 

loňského roku jich Vaše škola uspořádala několik. Mimo to ještě žáci 

mým dětem připravují pravidelně na Vánoce dárky. Vaše škola je v této 

pomoci ojedinělá. Víte, v našem městě jsou tři školy, ale nikdy nikoho 

nenapadlo pomoci. A pak se objeví jedna škola v Praze, která tolik, 

tolik pomáhá. Moc děkuji iniciátorce sbírek paní Mgr. Nekolové, která 

je dobrou duší těchto akcí. Shání věci, které nám vyloženě chybí. Díky 

Vaší škole můžeme pomoci nejen klientům z Azylových domů Rybka, ale    

i lidem na okraji společnosti a mladým rodinám. Jezdí k nám lidé       

z Českých Budějovic, Tábora, Českého Krumlova, Písku a samozřejmě 

všichni ti, kteří pomoc potřebují. Děkujeme za kočáry, dětské kočárky 

pro panenky, které udělaly holčičkám velikou radost. Dále za všechny 

hračky a hlavně oblečení. Je toho tolik za co děkovat. Vím, že se     

v každém dopise opakuji, ale musím obdivovat, jak děti vedete k tomu, 

aby „svým kamarádům“, kterým osud nebyl tak příznivý, pomáhaly. Děkuji 

moc i rodičům, kteří dětem nejen dovolili věci darovat, ale i sami se 

do sbírek zapojují. Děkuji i Vám, že jste tolerantní tyto sbírky ve 

škole pořádat. Všem, opravdu všem patří veliké poděkování. 

                  

            S úctou         Eva Dvořáková 

                            ředitelka Azylového domu Rybka Husinec 

                            a Azylového domu Rybka Studená 
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NOVINKY OD NÁS 

Kocour v botách 
 „A víš, co bylo hustý? Jak ten drak plival opravdický oheň a potom taky, jak ten kocour nechal 

černokněžníka proměnit v myš a sežral ho.“ Že nevíte, o čem si děti v družině povídaly? Přijelo k nám 

nové loutkové divadlo pana Hnátka a představilo pohádku Kocour v botách. Děti měly možnost vidět 

trochu jiné loutky a kulisy i s jejich průvodci, kteří text propojovali písničkami a také trochu sami hráli. 

 A co uvidíme příště? Nechte se překvapit a přijďte se podívat do společenské místnosti. 

                                                                                                 Jitka Boudná 

Návštěva Kouzelné školky 
 V pondělí 26. ledna jsme se vypravili do ČT na Kavčí hory.  Navštívili jsme tam natáčení 

Kouzelné školky. Právě se točily díly s Františkem a panem Ladislavem Trojanem. 

Ve studiu musel být naprostý klid, aby se nezkazila „klapka“.  

 Vidět herce, kameramany a režiséra při práci, to byl velký zážitek, a tak děti „ani nedutaly“, vše 

jen pozorně sledovaly. A protože byly naše děti tak hodné, pan Trojan a pan Juřička se s nimi na závěr      

i s Františkem vyfotografovali. 

                                                           Marta Pospíšilová a Magdalena Hepnerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Velikonoce na Křimické 
 Letošní oslavy Vítání jara u nás ve škole vyšly na čtvrtek 26. března. Děti byly nedočkavé, až budou 

moci na jevišti předvést svoje pěvecké i herecké umění, a proto do poslední chvíle nacvičovaly, aby se jim vše co 

nejlépe podařilo. 

 Na velikonoční tržnici se nakupilo množství originálních výrobků a rodiče s dětmi tak mohli vybírat        

z pestré nabídky. Pak již vypuklo očekávané představení. Děti okouzlily všechny přítomné a sklízely hlasitý 

potlesk za tanečky, zpěv nebo divadelní hru.  

 Žáci 2. stupně si připravili pásmo lidových písní a ukázky populárních melodií, se kterými vystoupili ve 

školním kole hudební soutěže Bubble Star, a poslední píseň Nonstop Michala Davida rozehřála celou tělocvičnu.  

 Máme opravdu šikovné děti. Tržnice i besídka se opět vydařily, o čemž svědčí i pochvalné reakce rodičů 

a dalších hostů. A my se můžeme zase těšit na příští rok. 

                                                                                              Mgr. Magdalena Hepnerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
 11. února 2015 proběhla na ZŠ Nad Přehradou „Konverzační soutěž v anglickém 

jazyce“, do níž se nominovali vítězové napínavého školního kola, uskutečněného 28. ledna 

2015. 

 V kategorii I A, určené pro žáky 6. a 7. ročníků, postoupil do obvodního kola Pavel 

Rusňák ze 7. B a umístil se na 8. příčce. V kategorii II A, určené žákům 8. a 9. ročníků, 

reprezentovala naši školu Petra Dočkalová z 9. A a obsadila hezké 5. místo. 

 Oběma žákům gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy 

v rámci těžké konkurence jedenácti a čtrnácti soutěžících škol v jednotlivých 

kategoriích. 

                                                                                       Ing. Hana Tomší 

Učíme se v ZOO 
 Žáci 2. C navštívili 16. března zoologickou zahradu.  Nebylo to poprvé, ale vždy je to 

velký zážitek. Byli jsme tam již v 9 hodin, zvířátka vstávala, snídala a milá slečna 

průvodkyně Denisa nám o nich hezky vyprávěla.  A protože tam čas rychle letí, bylo tu 

hned poledne. Ještě jsme koupili pár suvenýrů a už honem na zpáteční cestu do školy. 

Nedají se projít všechny trasy, proto se tam vždycky znovu těšíme! 

                                                                                  Mgr. Jaroslava Hýková 
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Naši žáci v obvodních kolech 
O školních kolech olympiády v českém jazyce a dějepisu jste četli v minulém čísle 

časopisu.  

V obvodním kole dějepisné olympiády naši školu reprezentoval Matěj Sousedík      

z 9. A. V pořadí řešitelů skončil přibližně uprostřed, ale nutno říci, že zadání bylo dost 

zapeklité.  

Obvodního kola OČJ se zúčastnil Petr Kohlíček z 8. A. Blahopřejeme k hezkému     

4. místu. I při plnění úkolů této olympiády byla potřeba velká dávka nápaditosti. Dokázali 

byste říct, jaké významy má spojení „předražený tunel“? A jak byste si poradili se 

slohovou prací na téma „Nebojte se, my tady jen strašíme“? 

        Mgr. Jana Kučerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Návštěva velodromu v Motole 
 Díky velké podpoře MČ Praha 15 dostali v úterý 31. března žáci sedmých tříd naší školy úžasnou a opravdu 

nevšední příležitost – vyzkoušet si jízdu na kole v jediném krytém velodromu u nás, tedy na oválné cyklistické dráze 

pod střechou v Praze 5, Motol. V osm hodin ráno nám byl ke škole přistaven autobus, který nás odvezl až na místo. 

 Po úvodní instruktáži naše děti, oblečeny ve sportovním a vybaveny cyklistickými helmami, po skupinkách 

nasedly na kola a nejprve si zkoušely jízdu na „rovném“. Poté co se trochu osmělily, vydaly se ty nejodvážnější         

a nejšikovnější zároveň na „ovál“, tedy i na šikmou plochu. Nejen jízdu jako takovou si směli žáci vyzkoušet, ale 

v následující hodince je čekal závod, vždy ve dvojicích, přičemž každý startoval na jiné straně oválu. Po základním 

kole, ve kterém byl každému měřen čas, bylo vytvořeno pořadí závodníků a ve druhém a zároveň finálovém kole 

závodily již nově utvořené dvojice o konečné místo. Z chlapců se na 1. místě umístil Tomáš Kuchta ze VII. A           

a z dívek zvítězila Johanna Javorová ze VII. B. Gratulujeme!    

 Všichni si to moc užili a jistě uznali, že jezdit na kole je pořád fajn. 

                    Mgr. Jana Ludwig  
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NOVINKY OD NÁS 

Florbalový turnaj  
 17. února se na naší škole uskutečnil turnaj o Pohár starosty Prahy 15 ve florbalu pro žáky 

prvního stupně. Jako vždy do naší tělocvičny zavítaly základní školy Hornoměcholupská, Veronské 

náměstí, Hostivař a Nad Přehradou. Dětí přišlo hodně a všichni hráči se opravdu snažili. Myslím, že        

i pro poražené byl skvělý zážitek zahrát si na turnaji.   

 Mezi školami Hornoměcholupská, Nad Přehradou a Křimická to ke konci bylo velmi napínavé. 

Základní škola Hornoměcholupská nakonec skončila s pěti body na třetím místě. Školy Křimická a Nad 

Přehradou měly obě stejný počet bodů, ale nakonec vyhrála Základní škola Nad Přehradou. My jsme 

tedy skončili druzí. Základní škola Hostivař se umístila na čtvrtém místě a Základní škola Veronské 

náměstí na pátém. I když hráčům z Křimické bylo líto, že nakonec nevyhráli, nic si z toho nedělali         

a radovali se z krásného druhého místa. Naši školu reprezentovali Adam Jeřábek, Antonín Votava, Jan 

Bartoška, Matěj Kahovec, Adam Rusňák, Jan Vrzák, Adam Korbel, Aneta Blažková, Vojtěch Göpfert, 

Marek Drahoš a Filip Tuček. Budeme se těšit zase za rok! 

                                                                                      Eliška Wenzlová 
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NOVINKY OD NÁS 

(Mini)házená na Křimické!!! 
 Dovršením tříkolové soutěže „Uhříněvské ligy 

miniházené“ se stal závěrečný turnaj, který se 

historicky poprvé konal na naší škole. Atmosféra po 

celou dobu této pěkné sportovní akce byla velmi 

přátelská, v duchu fair-play, ale přesto velmi napjatá    

a emotivní. Výsledky tohoto závěrečného kola se pak 

přičetly k výsledkům z předchozích dvou kol. A teď 

k těm očekávaným výsledkům: 

V kategorii 1. - 3. tříd naše děti získaly výborné          

2. místo ze všech zúčastněných kol. 1. místo nám 

„uteklo“ o pouhý jeden bod, takže naděje, že příště 

budeme zlatí, je veliká. 

V kategorii 4. - 5. tříd naši starší (mini)házenkáři 

vybojovali 4. místo, což je umístění také perfektní. Je 

potřeba zmínit, že v této kategorii v letošním školním 

roce soutěží mezi sebou celkem 7 družstev, a to             

i velmi silných. 

 Všem sportovcům gratulujeme a … jen tak dál!  

                                    Mgr. Jana Ludwig 

 

Vybíjená „Poprask“ 
 Pátek 13. a smolný den? Kdepak! 

Výběr žáků z 5. tříd si tento den užil 

s úspěchem. Možnost poměřit si síly ve 

vybíjené s žáky jiných škol je vždy lákavá. 

Sportovní tým ZŠ Křimická ve složení: 

Sebastian Froněk, Simona Vítková, Tomáš 

Honc, Pavel Flaisig, Bára Švíková, 

Richard Krysta, Anna Cabrnochová, 

Aleksandar Šešlija, Pavel Candra, Štěpán 

Němeček, Patrik Anděra a Monika Florová 

vybojoval krásné 4. místo. Blahopřejeme. 

 Turnaj byl pořádán Asociací 

školních sportovních klubů. 

                       Mgr. Zuzana Piherová 
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NOVINKY OD NÁS 

Turnaj v přehazované dívek 
 V úterý 27. ledna 2015 se konal na ZŠ Hornoměcholupská turnaj v přehazované dívek. 

Všechny hráčky nastoupily plné síly a s odhodláním vyhrát. Rozdíly mezi jednotlivými školami byly 

vidět hned na začátku. Některé hráčky byly vyšší, některé uměly dobře smečovat a některé byly 

šikovné v přehazování…  

 I přes velkou snahu naše dívky nestačily na protihráčky a obsadily čtvrté místo. Na prvním 

místě se suverénně umístily dívky ze ZŠ Hostivař. 

 Turnaje se zúčastnily: Dominika Jarošová, Tereza Černá, Adéla Tempelová, Kristýna 

Kulfánková, Adéla Chládková, Daniela Márová, Štěpánka Divácká, Eva Hřídelová, Anna Řeháková, 

Valerie Semenová, Kristýna Štěpánská. Nejlepší hráčkou našeho týmu se stala Dominika Jarošová. 

                                                              Eva Hřídelová, Dominika Jarošová 

 

Vybíjená 
 25. března zaznamenala ZŠ Křimická další z mnoha úspěchů v soutěži o Pohár starosty     

Prahy 15. Děvčata z 5. A, 5. B a 4. C se utkala v ZŠ Hornoměcholupská s dalšími týmy ZŠ Prahy 15. 

Získala 1. místo. I přes počáteční nejistotu a nízkou sebedůvěru s přehledem porazila všechny nadané 

soupeře. Nebyla to jen převaha mrštnosti, hbitosti a rychlosti, ale svou roli sehrála taktika a podpora 

doprovázejícího kouče, paní učitelky Martiny Duškové. 

 Odměnou za úspěch jim byl nový míč, ale především radost ze společně sdíleného úspěchu. 

Sportu zdar a vybíjené zvlášť! 

                                                                               Mgr. Martina Dušková 
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1. ROČNÍK 

Návštěva Městské knihovny v Hostivaři 
 Ve středu dne 18. března 2015 navštívila Městskou knihovnu třída 1. A. Cestou do knihovny jsme hráli 

různé soutěže, zpívali si (třeba i třídní hymnu) a bylo to legrační. Našli jsme klacík, který vypadal jako ypsilon         

a pokud se otočil, připomínal českou vlajku. Honza, Tonda, David a Vítek našli v lesoparku zahozené staré             

a špinavé rádio a motor. Cestou do knihovny jsme ještě zahlédli solnou jeskyni. 

 Před knihovnou jsme si dali svačinu. V knihovně nás přivítala paní knihovnice. Usadila nás na sedací pytle 

a vyprávěla nám o tom, jak vzniká kniha. Diance se dařilo zodpovědět správně otázku paní knihovnice. Evička si 

pamatuje, že se máme ke knížkám hezky chovat a nemáme je ničit. Viděli jsme spoustu encyklopedií a knih. 

Kryštofovi se líbil Garfield. Jirka našel knihu o krtečkovi a půjčil si ji. Natálka našla knížku o žralokovi. Emma 

našla knížku o Minecraftu a Matouš knihu o Lucky Lukeovi. 

 Paní knihovnice nám dala „Moji první knížku z knihovny“ a přihlášky, aby se děti mohly do knihovny 

přihlásit. A mnoho dětí to už také učinilo. 

 Celé 1. A se v knihovně moc líbilo a těší se na příští návštěvu. 

                                                                                                                   Žáci 1. A 

Velikonoce v 1. B 
 Poslední den před velikonočními prázdninami 

se děti z 1. B ve škole neučily, protože je čekal 

projektový den na velikonoční téma.  

 Výuku jsme začali velikonočními pohádkami, 

které vymysleli žáci z 2. stupně, a krátkým povídáním    

o velikonočním týdnu a zvycích v něm. Naučili jsme 

se novou velikonoční koledu, která se jistě klukům 

hodila při pondělním koledování. Také jsme si 

předvedli, jak poznáme vařené vajíčko od syrového 

pomocí roztočení. Pro rodiče jsme vyrobili a napsali 

velikonoční přáníčko v podobě kohoutka. V průběhu 

celého dne děti plnily velikonoční úkoly, ve kterých si 

zábavnou formou zopakovaly učivo z matematiky       

i z češtiny a složily si velikonoční puzzle. Místo 

tělocviku si děti vyzkoušely svoji obratnost a zručnost. 

Přenášely plastová vajíčka na lžičce, házely je na cíl, 

koulely a foukaly je na určitou vzdálenost. Pozitivní 

ohlas vyvolalo u dětí hledání balíčků sladkostí ve 

dvojicích na školní zahradě. Jeden z dvojice měl vždy 

zavázané oči a druhý ho musel vodit a navigovat, 

dokud nenašel sladký balíček. Pak si děti role 

vyměnily. Velkým překvapením pro holky ve třídě 

bylo, když je naši chlapci s citem vyšlehali 

pomlázkami, aby byly po celý rok zdravé.  

 Den se vydařil a na Škaredou středu se u nás 

opravdu nikdo nemračil. 

                              Mgr. Lenka Přibová 
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2. ROČNÍK 

Čechova stodola 
 Jarní a velikonoční náladu si vytvořili žáci 2. A, 2. B a 2. C návštěvou galerie v Bukové u Příbrami 

vzápětí po jarních prázdninách dne 9. března 2015. 

 Celý areál stodoly byl slavnostně vyzdoben prvky nejvýznamnějších svátků jara - Velikonoc.         

K příjemné atmosféře přispěli průvodci akce v krojovaném oblečení, kteří se nám po celou dobu ochotně 

věnovali. Výklad byl zaměřen na jednotlivé postní neděle včetně zvyků a pranostik s ukázkou 

velikonočních kraslic, vítání mláďátek s využitím slaměných zvířátek, vynášení smrtky, vítání bohyně jara 

Vesny, pálení čarodějnic a stavění máje.  

 V druhé části programu si děti vlastnoručně zhotovily rozmanité velikonoční ozdoby. Největší 

nadšení projevily při výběru a nákupu velikonočních dárků a suvenýrů. Na podzim se těšíme do Čechovy 

stodoly na výpravnou výstavu o Starých pověstech českých. 

                                                                             Anna Chmelařová  

 

Druháci mají zdravý úsměv 
 Již druhý rok probíhá v naší třídě program na téma 

„Dětský úsměv“. Paní Zuzana Chmelařová, dentální 

hygienička, nás zasvěcuje do tajů čištění zubů, druhů zubních 

kazů, zdravého a nezdravého stravování apod. Každý žák dostal 

kvalitní zubní kartáček s krytkou a pracovní sešit, ve kterém 

vyplňujeme, vybarvujeme a dokreslujeme vše, co máme vědět    

a umět. Už si umíme správně vyčistit zuby, víme, z čeho se 

skládá zub, kolik máme zubů a jak se jmenují nebo jak si 

chránit chrup před vznikem kazu.  

 Scházíme se šestkrát za pololetí a cena je 300 Kč pro 

jednoho žáka. Máme ve třídě i tatínka, který je zubním lékařem, 

a ten nám náš projekt sponzoruje. Tímto bychom mu chtěli 

poděkovat. 

 Doufáme, že v budoucnu bude náš dětský úsměv krásný 

a naše zoubky nám vydrží dlouho pěkné a bílé. 

                         Žáci 2. A a Mgr. Miluše Štočková 
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3. ROČNÍK 

Jeden svět  
 Žáci třetích tříd se po jarních 

prázdninách zúčastnili mezinárodního 

festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. 

Projekcí nás prováděl moderátor, který si 

mezi jednotlivými filmy s dětmi povídal       

a diskutoval o následujícím filmu a jeho 

tématu. Ve filmu Nora zpívá pro Sýrii to 

bylo téma války a ztráty domova. Ve snímku 

Giovanni – první klučičí akvabela o šikaně    

a rovnosti pohlaví. Ve filmu Merlijn se už 

školy nebojí, jak se žije chlapci 

s postižením. 

 Děti na závěr dávaly hlasy tomu 

snímku, který se jim líbil nejvíce. Všechny 

filmy byly pěkné a vedly k zamyšlení nad 

hodnotami života a významem demokracie. 

                       Mgr. Ilona Karafiátová 
 

Velikonoční dílna 
 Velikonoce se blíží a my už jsme 

se nemohli dočkat, až se vydáme do 

Domu UM v Hostivaři. Věděli jsme, že 

si zase odneseme nějakou pěknou 

vlastnoručně vyrobenou velikonoční 

dekoraci. Co to bude, jsme předem 

nevěděli. O to víc jsme se těšili, a to     

i na móóóc hodnou výtvarnici Niki, 

kterou už známe z vánočního setkání. 

Nakonec jsme si technikou 

„ubrouskování“ ozdobili každý svůj 

květináček a vajíčko. Práce nás moc 

bavila, všem se povedla a pěknou 

velikonoční dekoraci si můžeme doma 

ještě podle fantazie a chuti dozdobit. 

Takže teď už jen všem přejeme veselé 

Velikonoce!!! 

                    Žáci 3. B a 3. C  
 

19 



 

4. ROČNÍK 

Dopravní výchova  
 V pondělí 23. února jsme navštívili další výukovou lekci dopravní výchovy na ZŠ Veronské 

náměstí. Nejdříve jsme si s příslušníkem Městské policie zopakovali dopravní značky. Potom jsme           

z pohledu  cyklisty řešili na interaktivní tabuli dopravní situace podle pravidel silničního provozu, 

abychom uměli jezdit bezpečně. Na závěr výuky nás čekal test, kde jsme uplatnili všechno, co jsme se 

naučili. A co už umíme? 

Posuďte sami: 

Anička: „Naučila jsem se nasazovat  cyklistickou  helmu, řešit dopravní situace, objíždět překážky            

a zařadit se správně na křižovatce.“ 

 

Matěj: „Nejvíc mě baví test s hlasovacím zařízením. Někdy je to těžké, ale dá se to zvládnout, když 

dáváte pozor.“ 

 

Marek: „Umím si nasazovat cyklistickou helmu, objíždět překážky a orientuji se na křižovatce.“ 

 

Lucka: „Líbí se mi to. Už vím, jak správně objet překážku, Také znám správnou výbavu kola a docela 

umím dopravní značky.“ 

 

Fred: „Vím, jak můžu přejet přes křižovatku, když tam nejsou značky ani semafor, že jsou značky svislé   

a vodorovné.“ 

 

Už se těšíme na příští lekci, kdy si zajezdíme s koly na dopravním  hřišti.  

                                                                                              Žáci 4. A 

Čtvrťáci v ZOO 
 Dne 27. března jsme se vydali do 

pražské zoologické zahrady. Měli jsme 

objednaný program Velká trojka. Název tak 

trochu napovídá, že se bude věnovat velkým 

živočichům. Skutečně to tak bylo. Viděli jsme 

hrocha Slávka a jeho partnerku Marušku při 

jejich snídani. V jiném pavilonu jsme navštívili 

žirafy a dozvěděli se, že jsou nejvíce 

zranitelné, když pijí nebo spí. V pavilonu slonů 

jsme z vyhlídky pozorovali slony a z fotografií 

jsme si vysvětlovali rozdíly mezi slonem 

indickým a africkým. Naše slečna průvodkyně 

zodpověděla všechny všetečné otázky a my se 

tak dozvěděli další novinky ze světa těchto 

velkých živočichů. Mimo náš program jsme 

obdivovali i jiné obyvatele zoologické zahrady. 

Den se vydařil a navíc se nám i na chvíli 

ukázalo sluníčko, takže jsme byli velice 

spokojení. 

               Mgr. Jaroslava Koubíková 
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5. ROČNÍK 

5. A v planetáriu 
 29. ledna se třída 5. A vydala do 

Královské obory navštívit Planetárium 

Praha. Planetárium je „evergreenem“. 

Žáci se na program vždy těší, zvláště 

když navazuje na probírané učivo. Třída 

5. A si takto doplnila vědomosti               

o pohybech Země. Přátelská atmosféra    

a výborná organizace náš společný 

zážitek jen umocnila. 

                  Mgr. Zuzana Piherová 
 

 

Evropa kolem nás 
 V měsíci únoru proběhla výtvarná soutěž Evropa kolem nás. Akce se zúčastnily        

4. a 5. ročníky. Děti mohly využít všechny druhy výtvarných technik. Mezi zdařilými 

pracemi nechyběly koláže, kresby a grafické techniky. Nebylo však překvapením, že                         

k nejoblíbenějším mezi dětmi, jako každoročně, patřila malba. Při výběru námětu děti 

využily zeměpisné znalosti z hodin vlastivědy. 

                                                                       Mgr. Martina Dušková 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

1) K čemu se podle křesťanské tradice vztahuje název 

„Velikonoce“? 
a) k tzv. velké noci, kdy byl vzkříšen Ježíš Kristus 

b) k noci, kdy se narodil Ježíš Kristus 

c) k noci, kdy se otvírají skály   

2) Proč mají být ženy na Velikonoce vyšlehané pomlázkou? 
a) aby byly celý rok štíhlé jako proutek 

b) aby byly celý rok poslušné 

c) aby byly celý rok zdravé a plodné   

3) Jak mohou ženy oplatit mužům vyšlehání pomlázkou? 
a) rozklepnou jim syrové vejce na hlavu 

b) polijí je smetanou 

c) polijí je kbelíkem studené vody   

4) Z jakého proutí by měla být pomlázka upletená? 
a) z březového 

b) z vrbového 

c) z větví zlatého deště   

5) Co je to kraslice?  
a) vejce ozdobené nějakou výtvarnou technikou 

b) jiný název pro Velikonoční svícen 

c) jiný název pro slepici   

6) K čemu dříve sloužily řehtačky? 
a) sloužily místo budíku na Zelený čtvrtek 

b) od Zeleného čtvrtka sloužily ke svolávání k bohoslužbě místo zvonů 

c) byla to pomůcka, která se používala ke komunikaci s koňmi   

7) Jak se řeknou Velikonoce anglicky? 
a) Wester 

b) East 

c) Easter   

Řešení: 1) a, 2) c, 3) c, 4) b, 5) a, 6) b, 7) c 

 

Přijde malý Pepíček domů z fotbalu 

a povídá:  

„Tati, dal jsem dva góly!!!“ 

„A jak to dopadlo?“ 

„1:1“  
 

Pepíček jde domů a maminka na něj 

křičí:  

„Proč jsi snědl ty peníze?!“ 

A Pepíček odpoví: 

„Ale mami, vždyť jsi mi je dala na 

oběd.“ 
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6. ROČNÍK 

Výměnný pobyt Praha - Burgkunstadt 2015  
 Od neděle 22. do pátku 27. března 2015 hostila naše škola již podevatenácté studenty a učitele 

z německého gymnázia z městečka Burgkunstadt.  Je to již tradiční událost, které předchází mnoho 

příprav a na kterou se obě školy velmi těší. V první části, která probíhala ve zmíněných dnech, se 

starají naši žáci se svými rodinami o německé studenty. Po překonání prvotních rozpačitých momentů, 

které k tomu jistě patří, zažily děti mnoho společných krásných chvil. Program je opravdu nabitý. 

Společné trávení času ve škole, procházky Prahou, celodenní výlet a samozřejmě odpolední aktivity, 

které pro německé studenty naše děti a jejich rodiny připravují. Po letošním společně stráveném týdnu 

můžeme s velkou radostí říct, že díky spolupráci všech zúčastněných stran se tato akce, tedy její 1. část, 

vydařila na výbornou. A takto vypovídaly naše děti: 

„Výměnný pobyt je zábavný a poučný. Měla jsem super holku, která se jmenovala Lin. Je zvláštní 

poznat jinou národnost, ale je to moc zajímavé. Dozvěděla jsem se, že Němci umí mnohem víc anglicky, 

než jsem si myslela, a tudíž byl menší problém se dorozumět. Nakonec jsme to obě dvě zvládly a užily si 

to. Příští rok pojedu zase ráda.“                       Valerie Semenova, VI. A 

 

„Mohla jsem být se „svojí“ Němkou jen v pátek z důvodu mé nemoci, ale bylo to dobré. Šly jsme 

společně na Václavské náměstí, chvíli jsme nakupovaly a pak jely do školy na oběd. Když odjížděli, 

běželi jsme za autobusem.“     Zuzana Burianová, VI. B 

 

„Německý kamarád Lars byl fajn, mluvili jsme spolu anglicky. Společně jsme byli na Petřínské 

rozhledně, na golfu v Hostivaři a v pizzerii. Hodně zábavy jsme si užili i na společných výletech, 

organizovaných školou. Když Lars odjížděl, byl velice spokojený a slíbili jsme si, že si budeme 

dopisovat.       Jakub Kovář, VI. B 
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6. ROČNÍK 

„V neděli, kdy německé děti přijely, jsme spolu navštívili výstavu s názvem „Getway to the Space“. 
Výstava byla úžasná a druhá polovina i interaktivní. Pak jsme šli na Matějskou pouť a domů. Ve čtvrtek 

jsme společně s německými dětmi navštívili město Liberec a IQ Landii. Prošli jsme celou expozici, ale         

i když jsme měli dost času, nestihli jsme vše projít, jen zběžně. Před pátečním odjezdem jsme ještě společně 

navštívili pražské centrum. Byl to pro mě moc hezký zážitek a těším se na návštěvu do Německa.“ 

                                              Tomáš Merta, VI. A 

 

„S německými děvčaty jsme se domlouvali hlavně anglicky a využívali přitom slovníky v mobilu. Volný čas 

jsme strávili procházkou po Praze, zašli jsme na Žižkovskou věž a na Václavské náměstí. V obchodech 

holky nakupovaly hlavně oblečení. Pozvali jsme je i na společný trénink karate, lezli jsme na cvičnou 

horolezeckou stěnu a na hřišti hráli fotbal.“   

                                                                                              Petr Řehák, VI. B 

 

„Moje německá kamarádka Eva byla moc milá a hodná. Dorozumívaly jsme se anglicky. S Evou a mojí 

rodinou jsme se byli podívat na Žižkovské věži a Eva byla velmi překvapená krásným výhledem. Další den 

jsme byli na golfu ve tmě a v zrcadlovém bludišti. Bylo to tam moc fajn. Když se ve škole učili naši němečtí 

kamarádi česky, bylo to dost vtipné. Byla s nimi legrace a myslím, že to bylo super.“ 

               Tereza Rennerová, VI. B 

 

Co k tomu dodat? Vše dopadlo, jak mělo, a nám nezbývá, než se těšit na druhou část tohoto výměnného 

programu, který se uskuteční, jako každý rok, v květnu. Už teď si společně s dětmi říkáme, že zanedlouho 

my nasedneme do autobusu, který nás odveze směr hranice s Německem a zaveze až do Burgkunstadtu. 

                              Mgr. Jana Ludwig, Ing. Hana Tomší 
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7. ROČNÍK 

Hodiny vaření 
 Skoro každé pracovní činnosti se učíme vařit ve školní kuchyňce. Jsme rozděleni do tří skupinek po šesti 

žácích a každá skupinka si sama vybírá, co bude vařit. Když si zvolíme recept, domluvíme se, kdo přinese 

potřebné suroviny. Vždycky se snažíme, abychom to všichni měli v podobné cenové relaci. Jakmile přijdeme do 

školy, ingredience, které musí být chlazené, ukládáme do ledničky. Mezitím si rozdělujeme úkoly. Třetí hodinu už 

jsme všichni připraveni vařit. První hodinu vaření si vše připravíme, nakrájíme, naměříme a navážíme. Po velké 

přestávce už opravdu vaříme, smažíme nebo pečeme. Jakmile dovaříme, naservírujeme jídlo na talíře a pak si 

společně pochutnáme. Když dojíme, čeká na nás ještě mytí nádobí a úklid. Vaření si vždycky moc užijeme. Je to 

super zábava a naučíme se spoustu nových věcí. Děkujeme paní učitelce Nekolové, že nám dává možnost vařit.  

                                                                                     Adéla Chládková, Kristýna Kulfánková 

Sedmáci v zoo 
 V sedmé třídě se žáci učí o cizokrajných ekosystémech. A protože názorná výuka je vždy nejzábavnější, 

vydali se sedmáci do zoologické zahrady. 7. A měla objednaný program Šelmy, který začínal výkladem o pandě 

červené a pokračoval v expozici ledních medvědů, malých afrických šelem a končil u vlků. Program se zaměřoval 

na etologii (chování zvířat), jejich potravní zvyklosti a adaptaci na různá prostředí. 

  7. B se zúčastnila výukového programu Tělní pokryvy zvířat, kdy lektorka porovnávala na konkrétních 

zvířatech kůži a kožní deriváty ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Prošli jsme pavilonem Indonéské džungle, 

okolo vyder a klokanů. 

                                                                                   Mgr. Kamila Merxbauerová, Mgr. Simona Procházková 
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8. ROČNÍK 

 

Indonésie - Po stopách lidojedů 
V pondělí 16. února 2015 se třídy  

II. stupně vypravily do hostivařské 
sokolovny na program vzdělávacího 

projektu Planeta Země 3000. Letos jsme 

zhlédli dokumentární film „Indonésie - Po 

stopách lidojedů“.  

Tento film zrealizoval fotograf          

a dobrodruh Adam Lelek. Spolu s ním jsme 

se vypravili do pestrobarevné Indonésie, 

vstoupili jsme do kráteru Kawah Ijen, 
viděli jsme orangutana bornejského a další 

zajímavá zvířata, rostliny, poznali jsme 
příběhy místních lidí. Celý film byl velmi 

napínavý, protože někdy v něm šlo               

i o život. Díky tomuto dokumentárnímu 

filmu můžeme poznat jinou kulturu             

a zvyky, které se od těch našich výrazně 

odlišují. Mohli jsme zjistit, jaké to je, když 

žijete v chudobě a hladomoru. Určitě 

bychom tento film doporučovaly zhlédnout. 
         Denisa Libánská, Nicola Michálková 

 

Klára 3847 – aneb příliš mnoho 

hvězd  
 Příběh Kláry Brodyové, která jako jediná 

ze své rodiny přežila koncentrační tábor 

Osvětim, vás chytne za srdce. Po válce se Klára 

přestěhovala na sever Čech a nikdy svým 

blízkým o válce nevyprávěla. V roce 1985 se po 

dlouhém přemlouvání ze strany vlastní sestry 

Klára rozhodla napsat svůj příběh. Bez 

veškerých emocí sedla za psací stůl a začala 

psát. Klára přežila útrapy transportu, selekci, 

mučení i pochod smrti, ale největší ztrátou pro 

ni byla postupná smrt těch, kteří jí byli vždy 

nejblíže. Hrozivé zážitky z koncentračních 

táborů jí do smrti v roce 2008 připomínalo 

vytetované číslo 3847, jež měla na předloktí. 

 Tento příběh do podoby divadelní hry 

zpracovala vnučka Kláry Brodyové Lenka 

Lavičková a sama ztvárňuje hlavní roli. My 

jsme ho zhlédli v nastudování litvínovského  

Docela velkého divadla. Hra byla velice 

emotivní a dojala nejen nás, ale i naše paní 

učitelky.                                                       

            Dominika Hertlová, Kristýna Brejchová 
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9. ROČNÍK 

Naše návštěva radnice 
            Ve čtvrtek 26. února 2015 jsme na pozvání pana starosty Milana Wenzla navštívili Úřad městské části 

Praha 15. Po vřelém přivítání a seznámení s panem starostou a paní místostarostkou Bc. Jitkou Kolářovou, 

zástupkyní za oblast školství, jsme byli uvedeni do kanceláře pana Wenzla.  Zde nám bylo nabídnuto posezení       

a jako milé překvapení i  občerstvení.  Kancelář na nás působila velice příjemným a klidným dojmem, a proto 

nám po chvíli nepůsobilo žádné problémy klást panu starostovi zvídavé otázky.  

 Naše dotazy se týkaly snad všech oblastí běžného života naší městské části. Například nás zajímala 

výstavba nových bytových domů, bezpečnost chodců v okolí úřadu a školy nebo realizace stezky pro in-line 

bruslení. Pan starosta společně s paní Kolářovou náš dotaz vždy pečlivě vyslechli a poté se nám snažili dle svých 

možností odpovědět. Po chvíli se naše role obrátily a ptal se pan starosta. Z jeho otázek bylo patrné, že mu záleží 

na tom, aby se občanům a hlavně školákům na Praze 15 opravdu líbilo a dobře žilo.  

 Setkání s panem starostou bylo zajímavé a jako poznatek jsme si z něj odnesli zjištění, že názory               

a problémy nás, žáků základních škol, nezůstávají bez povšimnutí.                       

                                                                                             Lucie Rosičková 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 
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RE-PLAY 
 

Battlefield Hardline       

 Máme tu další pokračování hry Battlefield. Tentokrát se hra 

dostává mezi zloděje a policisty. Naštěstí - tedy jen v multiplayeru – si 

můžete vybrat, na jakou stranu se přidáte. Samozřejmě tady máme             

i singleplayer, kde jste kriminalista a vyšetřujete případy, loupeže               

a chytáte gangstery. Já bych to spíše nazval Kriminálka Miami. Hra vyjde 

na všechny platformy kromě „víčka“. Klidně bych si ale vsadil na to, že 

ovládání na PS bude opět nedopracované a u hry se víc nakřičíte, než 

postoupíte do další kapitoly. Skalní fanoušci si však u této hry užijí mnoho 

hodin zábavy.   

                                                                    Jakub Vítek 

 

Geometry Dash 
 Milovníci skákacích her si tuto hru zamilují. První verze hry 

Geometry Dash byla vydána v roce 2013. Tato hra obsahuje              

6 stupňů obtížnosti, a to Easy (lehký), Normal (střední), Hard 

(těžký), Harder (těžší), Insane (šílený) a Demon (démon nebo 

nesplnitelný). Portál vás přemění z původní čtvercové postavy na 

Raketu, Gravity ball či Wave mod. V blízké době se připravuje 

vydání již verze 2.0. Odhaduji, že tvůrce Robert Topala přídá do hry 

dva až čtyři nové levely (není to však jasné). Můžete se také těšit na 

nové postavičky, design a nový portál. Hra zabaví na dlouhé hodiny 

hraní. Vlastník hry může tvořit vlastní levely nebo hrát levely jiných 

hráčů. Za dohrané levely získáte body podle obtížnosti. Tyto body 

vás posunují v celkovém žebříčku, odemykají nové postavičky          

a nové barvy na tyto postavičky. 

         Vojtěch Franz 

Uncharted 4: A Thief’s End 
Naughty Dog na oficiálním PlayStation blogu dnes 

neudělalo radost žádnému hráči na konzole PlayStation 4. 

Oznámili, že dojde k oficiálnímu odkladu očekávané hry 

Uncharted 4: A Thief’s End. Nevyjde koncem letošního roku, 

místo toho si na nové dobrodružství Nathana Drakea počkáme 

do jara 2016, abychom si hru mohli zahrát. A co na to řekli 

tvůrci hry? „Byla to obtížná volba, ale několik dalších měsíců 

nám dá možnost splnit vysoké nároky a dodržet vysoký 
standard, který hráči očekávají od našich her.“ 

                                                      Lukáš Verner 
 

 
Clash of clans     
 Postavte town hall, obestavte ji zdmi a připravte se na bitvu. Vybudujte si nejlepší království a dostaňte se na 

nejvyšší příčky světa. Připojte se do Clanu a vložte se do rozmanitých Clan wars. Dokážete být nejlepší? Mobilní 

aplikace Clash of clans válcuje svět po milionech. Hra už je na trhu několik let a lidé si ji stále stahují. Tvůrci hru 

poskytli zadarmo na všech mobilních platformách a dokonce i na některých počítačích. Lze si kupovat krystaly, tedy 

„Gemy“, za které si kupujete prostředky na stavbu nebo na urychlování doby staveb. Požitkoví hráči si občas nějaké 

ty Gemy koupí, ale pro hráče, které nebaví čekat a umějí to s počítači, jsou pro tuto hru k dispozici i rozmanité 

cheaty. Musíte to ale opravdu umět, jelikož najít si takzvaný „Gem heck“ vám může zabrat i několik měsíců. Řekl 

bych, že je to jedna z nejlepších strategických her na mobil.       

        Jakub Vítek 
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SVĚT REKORDŮ A ZAJÍMAVOSTÍ 
 

Největší pizza na světě 
Kdo jiný než Italové by mohl být držitelem 

rekordu za největší vyrobenou pizzu? Pizza je pevně 

spjata s Itálií, a tak když v roce 1990 získali tento 

rekord Jihoafričané se svou pizzou o průměru 37 metrů, 

dalo se předpokládat, že to tak horkokrevní Italové 

nemohou nechat. Tento rekord se Italům povedlo 

překonat až v roce 2012, kdy vyrobili pizzu o průměru 

39,6 metru a vrátil se jim tak světový rekord s největší 

pizzou světa. 

 Na výrobu této monstrózní italské pizzy bylo 

spotřebováno 9 tun mouky, 4 tuny rajčatové omáčky,    

9 tun mozarelly, 25 kg soli, 190 kg olivového oleje        

a 23 kg balzamikového octa. Kuchaři museli upéct 

pizzu v 5234 dávkách a celá pizza byla upečená za      

48 hodin. 

                                          Dominika Hertlová 

 

Rekordní výška  
 Výška 170 cm je poměrně normální, ovšem ne u pětiletých 

dětí. Indický chlapec Taran Singh (5) se zapsal do Guinnessovy knihy 

rekordů už jako novorozeně, když vážil 7 kg a měřil přes 60 cm. Teď 

je zřejmě i nejvyšším pětiletým na světě. Rekordní vzrůst není v jeho 

rodině novinkou, maminka Shweatlana měří 218 cm a do roku 2012 

byla nejvyšší ženou Indie. Podle lékařů je chlapcovo zdraví                 

v naprostém pořádku, a tak mu nic nebrání v tom, aby si splnil sen       

a stal se profesionálním basketbalistou. V porovnání se svými 

vrstevníky si musí připadat jako obr ve světě trpaslíků. 

                                                                     Kristýna Brejchová 

 

Čínský drak 
 Draci jsou typickým zvířetem, které najdeme na mnoha čínských obrazech 

i na křehkém porcelánu z této asijské velmoci. Proto se nejspíš nemůžeme divit, že 

právě v Číně byla objevena kostra podivného tvora, který draka z tradičních 

obrazů nápadně připomíná.                    

 V provincii Shandong ji nalezl rybář, který původně vyrazil za jinou 

kořistí. Bytost měřící 3,5 metru má páteř se 153 obratli a nepodobá se žádnému 

známému tvorovi, včetně pravěkých ještěrů. Poté, co světová média přinesla 

snímky a video „roztomilého dráčka“, rozdělila se veřejnost na dvě poloviny. Na 

ty, kteří jsou nadšeni, a na ty, kteří se škodolibě usmívají, protože těm 

podvodníkům z Číny se prostě nedá věřit. A co na takový nález říkáte vy? Věříte 

na draky?  

                                                                        Kristýna Brejchová 

Nejdelší jedové zuby 
Nejdelší jedové zuby mají zmijovití a chřestýšovití (Solenoglypha). Nacházejí se vpředu na horní čelisti, jsou 

duté jako injekční stříkačka a v klidu směřují dozadu. V tlamě jsou složené téměř ve vodorovné poloze. Teprve při 

kousnutí, když had otevře tlamu, se zuby vztyčí do svislé polohy. Rekordmanem v délce jedových zubů je zmije 

gabunská (Bitis gabonica), která je mimochodem i nejmohutnější zmijí světa. Její zuby dosahují délky až 50 mm. 

                                                                                            Dominika Hertlová 
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DRBÁRNA 

Matějská pouť 2015 
 Od 28. února se můžeme těšit z otevření již        

52. ročníku Matějské pouti. Můžete ji navštívit každý den 

kromě pondělí v areálu Výstaviště Holešovice na Praze 7.  

Je zde připraveno více než 120 atrakcí z Čech, Holandska 

a dalších evropských států. Zároveň jsou pro vás po celém 

areálu připravena rychlá občerstvení, orientální 

cukrovinky, perníková srdce, hračky a mnoho dalších 

prodejních stánků. Každou sobotu a neděli bude pro 

rodiče s dětmi připraven zábavný program na Křižíkově 

fontáně. Atrakce budou k dispozici do 19. dubna. Po 

ukončení Matějské pouti bude návštěvníkům parku po 

celý zbytek sezóny k dispozici cca 22 atrakcí. 

                             Denisa Libánská 

 

 

Jeremy Clarkson     

  Asi všichni známe tohoto muže. Pro ty, co žijí 

v jeskyni – tento muž se proslavil velkolepým seriálem o autech 

Top Gear. Top Gear sledují snad všichni, kdo mají rádi auta, 

slavné celebrity v autech nebo britské prostředí. BBC ale tento 

seriál zazdilo, když řeklo, že smlouvu s Jeremym neobnoví. 

Popral se totiž s produkčním, a to ani neuvěříte kvůli čemu! 

Popral se s ním kvůli jídlu. Ale já bych mu to odpustil za to, co 

nám přináší. Říká se, že britský humor je suchý a Jeremy byl 

výjimkou. Je opravdu velká škoda, že odchází. Naštěstí pro nás 

se seriál natáčí už více než dvanáct let, a tak máme hodně dílů, 

které se budou moci reprízovat. 

                                                      Jakub Vítek 

 

Lanové centrum Fun Island 
 Sportovně relaxační areál Fun Island na Císařské louce je určen 

široké veřejnosti všech věkových kategorií.  Překonejte sami sebe, 

projděte celý lanový park a nakonec se svezte lanovkou dolů. Zážitek, 

který stojí za to vyzkoušet. Před vstupem do lanového centra jste 

proškoleni instruktorem. Každý návštěvník obdrží sedáky, další nutné 

vybavení a bezpečnostní helmu. Naleznete zde i další aktivity jako 

antukové hřiště na volejbal a nohejbal, lukostřelbu, vzduchovkovou 

střelnici, minigolf, ohniště, dětské hřiště a občerstvení v restauraci 

Cinda. Všichni sportovní nadšenci zde mohou strávit příjemný den. 

                                                            Denisa Libánská 

 

Neviditelná výstava 
Představte si, že jste se ocitli v naprosté tmě… Neviditelná výstava Praha na Novoměstské radnici je 

ojedinělá interaktivní cesta po světě, v němž zmizelo světlo a kde se snažíte pomocí svých zbylých smyslů najít 

cestu ven. Tato výstava vám ukazuje, jak těžké je být nevidomý, a přesto si naplno užívat život. Po skupinách 

chodíte s průvodcem asi hodinu. Na konci je „neviditelný bar“, kde si můžete zakoupit nějaký nápoj. Poté 

vyjdete ven s nezapomenutelným zážitkem snad na celý život! Z vlastní zkušenosti můžu doporučit. 

                                                                                     Denisa Libánská 

 


