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Milí čtenáři, 
máme za sebou Vánoce, Nový rok i první pololetí školního roku. V prvním čísle časopisu 

v roce 2016 Vám opět přinášíme Vámi oblíbené rubriky. Můžete s námi zažít lyžák, 

dozvědět se o dění na naší škole, co se chystá, nebo se přenést do virtuálního světa 

počítačových her.  Přejeme Vám mnoho úspěchů i v druhém pololetí školního roku                

a doufáme, že s naším časopisem zůstanete i v roce 2016. 

                                                                     Vaše redakční rada 
 



Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Kamila Žárská 
 

1. Máte nějakou zajímavou vzpomínku na 

děti, které jste v minulosti učila?  

Ráda bych na tuto otázku odpověděla, ale 

musím vás bohužel zklamat. U mě se moc      

o minulosti hovořit nedá, učím teprve krátkou 

dobu a všechny historky by se tedy většinou 

dotýkaly dětí, které aktuálně učím. A to by 

nemuselo dělat dobrotu.  

2. Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo          

v dětství vaše vysněné povolání?  

Chtěla jsem být doktorkou nebo 

zvěrolékařkou. Dokonce jsem si kvůli tomu 

zvolila jako svůj maturitní předmět na 

gymnáziu chemii a biologii. Stejně to ale 

nepomohlo, přijímací zkoušky byly tvrdé a já 

jsem pohořela u fyziky. Až později jsem si 

zvolila učitelství. 

3. Co ráda děláte ve volném čase?  

Nejčastěji si čtu, dívám se na filmy a trávím 

čas s rodinou. Ráda vyrážím za poznáním do 

některé země, která mě zajímá. Tento rok       

o prázdninách se chystám do Irska, tak 

doufám, že to vyjde. 

4. Na co ráda vzpomínáte z vlastních 

školních let? 

Ráda vzpomínám na základní školu. Chodila 

jsem do atletické třídy a mnoho času jsme 

trávili na trénincích, soustředěních                   

a závodech. Tam se dělo spoustu věcí a užili 

jsme si hodně legrace. Byly to dobré časy. 

5. Co se vám na dnešních dětech nelíbí? A 

naopak, co se vám na nich líbí?  

Někdy mě mrzí, že jsou děti pasivní a málo 

zvídavé. Líbí se mi jejich bezstarostnost 

a závidím jim, že jsou ve věku, kdy nemusí 

být ještě plně zodpovědné a řešit problémy 

dospělých lidí.  

6. V jakém předmětu jste nejvíce vynikala 

a který vám naopak nebyl příjemný?  

Nemůžu říct, že bych vynikala v nějakém 

předmětu, zároveň mi žádný předmět nedělal 
problém. Na základní škole jsem si vystačila 

s tím, co jsem pochytila při hodině, nejméně 

mi šla pracovní a výtvarná výchova. Na 

gymnáziu mě nebavila matematika, fyzika a 

chemie.  

7. Je něco, co byste na této škole ráda 

změnila?  

Báječné by bylo, kdyby vyučování začínalo 

od devíti hodin. Nemusela bych každé ráno 

tak brzy vstávat. Dětem bych pořídila do  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

učebny výkonnější počítač k interaktivní 

tabuli, abychom ji mohli více používat. 

8. Jakou knížku máte nejraději a proč?   

Nemám knížku, o které bych mohla říct, že ji 

mám nejvíce oblíbenou. Jako dítě jsem četla 

dobrodružné romány. V poslední době se mi 

líbily knihy od Michela Houellebecqa, Iana 

McEwana a z českých autorů od Jiřího 

Hájíčka. To jsou ale autoři, o kterých se na 

základní škole neučíme. A nesmím 

zapomenout na Tuláka po hvězdách od Jacka 

Londona, to je pěkná kniha.  

9. Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste 

s nimi udělala? 

Koupila bych si něco pro radost, obdarovala 

bych své blízké a vykonala s nimi něco pro 

veřejné blaho.  

10. Povolání učitelky je psychicky náročné, 

odkud čerpáte sílu a energii?  

Sílu a energii mi dodává dobrá káva s mlékem 

a šlehačkou. 

11. Měla jste někdy chuť nechat profese 

učitelky? 

Ano, mnohokrát. 

12. S kterou postavou z historie nebo 

současnosti byste se chtěla setkat a proč? 

Ráda bych viděla hrát naživo kapelu Sonic 

Youth, protože jejich poslední koncert v Praze 

v roce 2007 mi unikl o vlásek. A z osobností 

bych se chtěla setkat s americkým režisérem 

Martinem Scorsesem, protože mám ráda jeho 

filmy. 

 

                   Vojta Franz, Jakub Čecháček 

INTERVIEW 
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NOVINKY OD NÁS 

Prevence na naší škole 
 Tak jako v jiných letech, i letos na naši školu 

přijeli studenti z lékařské fakulty, aby na 1. a 2. stupni 

vystoupili s preventivním programem proti kouření. 

1. stupeň se v programu „Nekuřátka“ dozvěděl, proč je 

kouření tak škodlivé. Na 2. stupni se v programu „Típni 

to“ žáci seznámili s riziky a škodlivostí kouření. 

Tento program připravuje Česká koalice proti 

tabáku. Žáci si na základě poskytnutých informací 

vytváří zdravý postoj ke kouření. Naučí se zhodnotit 

rizika kouření. Program je odborně garantován     

MUDr. Evou Králíkovou, CSc., vedoucí III. interní 

kliniky I. LF UK a VFN v Praze. 

Protikuřácký program tradičně finančně podpořil 

městský úřad - paní MUDr. Lenka Venzarová 

(protidrogový koordinátor prevence, odbor školství, 

kultury a zdravotnictví, Úřad Městské části Praha 15). 

                              Mgr. Květa Nekolová 

Schola Pragensis 2015 
Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 jsme se 

zúčastnili jubilejního 20. ročníku výstavy Schola 
Pragensis s mottem „Zvolím si srdcem“. Jedná se     

o přehlídku a nabídku středních a vyšších odborných 

škol, která se koná v Kongresovém centru Praha. 

Měli jsme na výběr z přibližně 150 různých typů 

škol, které se velmi zajímavým způsobem 

prezentovaly. Mohli jsme zde nalézt gastronomické 

školy, obchodní akademie, gymnázia, umělecké 

školy, konzervatoře, elektrotechnické školy, ale          
i školy pro postižené a mnoho dalších škol. Tento 

ročník se velmi vydařil a mnohým z nás pomohl při 

výběru střední školy. 

                         Denisa Libánská 

 
 

Marťan 
21. prosince celý druhý stupeň vyrazil do kina. 

Předvánoční nálada rozhodně nechyběla, a tak byly autobusy plné 

lidí, kteří se potřebovali dostat na to samé místo co my. Centrum 

Hostivař. To, co jsme našli vevnitř, nás překvapilo. Poprvé 

v životě jsem viděl kino bez fronty na popcorn. Všichni se tam 

vrhli. Byla to velká „řežba“, ale nakonec jsme všichni měli svoji 

krabici. Vešli jsme do sálu, usadili se a užívali si, jak se Matt 

Damon snaží dostat z planety Mars zpět na Zem. Nakonec se mu 

to podařilo a my jsme se spokojení vrátili do školy. 

                   Jakub Vítek 
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NOVINKY OD NÁS 

Konverzační soutěž v německém jazyce 
 Dne 7. ledna 2016 u nás proběhlo školní kolo konverzační soutěže 

v německém jazyce. Na začátku kola měli všichni žáci dohromady zpracovat 

zadané úkoly, které vypracovali po poslechu německy namluveného textu. Po 

krátkém představení se, samozřejmě v němčině, pak žáci hovořili na předem 

zpracované téma a následně popisovali situační obrázek, který měli před sebou. 

V kategorii IA (6. - 7. třídy) se zúčastnilo rekordně celkem 18 žáků a vítězem 

školního kola se stala Sára Nygrýnová ze 7. A. V kategorii IIA (8. - 9. ročníky) 

se ke školnímu kolu přihlásilo celkem 9 žáků a po sečtení všech dosažených 

bodů nejlépe uspěla Lucie Horálková ze třídy 9. A.  

 Následující týden ve čtvrtek 14. ledna 2016 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. 

Ve všech kategoriích (IA, IB, IIA a IIB) soutěžilo celkem 9 účastníků. Po 

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

kategoriích vybojovali ty nejlepší výsledky. Sára Nygrýnová se v kategorii IA 

umístila na 1. místě. Lucie Horálková se v kategorii IIA umístila rovněž na        

1. místě a postupuje do krajského kola soutěže, které se bude konat                  

23. února 2016 na Gymnáziu Pod Alejí. 

 Všem účastníkům obou kol a vítězům srdečně blahopřejeme! Jen tak 

dál, němčiny není třeba se bát!!! 

                                                         Mgr. Jana Ludwig 

Jak jsme si poradili s Lucemburky -  dějepisná olympiáda 
Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo v listopadu 2015. Téma letošního ročníku bylo ovlivněno             

700. výročím narození Karla IV. „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“ se vydalo ve 

školním kole 15 žáků 8. a 9. ročníku. Nejlépe se umístil Jan Němec se 68 body, dále Tomáš Tuček s 65 body     

a Petr Kohlíček s Nikolou Michálkovou získali 63 body. V obvodním kole se nám dařilo průměrně. Honza 

Němec sice školní kolo vyhrál, ale pro nemoc se nemohl zúčastnit. Zastoupila ho Nikola Michálková a získala            

43 body. 

Jak byste si s Lucemburky poradili vy? 

1. Urči, zda jsou daná tvrzení správná: 

Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku rukou Francouzů.          ANO   NE 

Nejstarší syn Jana Lucemburského dostal při narození jméno Václav.                   ANO   NE 

Zmíněného Václava poslal Jan Lucemburský v raném věku do zahraničí.        ANO   NE  

Karel IV. začal vládnout nejprve jako markrabě český.                     ANO   NE 

Jan Lucemburský prosadil povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.        ANO   NE 

Prvním pražským arcibiskupem se stal Čech.              ANO   NE 

2. Osobnost Karla IV. je významná i na kulturním poli. Vyber z níže uvedených 4 stavby, které mají svůj 

počátek ve stavební činnosti Karla IV.  

a) katedrála sv. Víta na Hradě, b) hrad Křivoklát, c) kamenný most v Praze, d) staroměstský orloj, e) pražská 

univerzita, f) hrad Karlštejn, g) katedrála sv. Petra a Pavla v Brně (Petrov), g)Vladislavský sál na Hradě. 

3. Kteří čeští králové z lucemburského rodu mohli říci? 

a) Ach ty spory se šlechtou a arcibiskupem! A k tomu ještě můj bratr Zikmund.  - ________________ 

b) Samá chudoba, se šlechtou si nerozumím. Na francouzském dvoře, to je jiná věc.  Není divu, že raději 

pobývám v cizině.   - ___________________ 

c) Povýšení pražského biskupství na arcibiskupství považuji za svůj velký úspěch. A s arcibiskupem si také 

rozumím… - _____________________ 

                                                                                                                 Připravila Mgr. Jan Kučerová 

Řešení: 1. Ne, ano, ano, ne, ne, ano; 2. a, c, e, f; 3. a) Václav IV., b) Jan Lucemburský, c)Karel IV. 
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NOVINKY OD NÁS 

Soutěž „Němčina mě baví 2015“ 
 Ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber pořádalo i letos (ve 

čtvrtek 3. prosince 2015) Gymnázium mezinárodních a veřejných 

vztahů na Praze 5 soutěž pod názvem „Němčina mě baví – 

Deutsch macht mir Spaß“. V tomto školním roce se naše škola 

poprvé této akce zúčastnila a hned s vynikajícími výkony. 

Podmínkou bylo sestavení minimálně jednoho, maximálně dvou 

družstev v počtu čtyř soutěžících v jednom družstvu. 

 Letošní ročník se nesl ve znamení 26. výročí pádu berlínské 

zdi a 25. výročí znovusjednocení Německa. Přihlásilo se do něho 

20 čtyřčlenných družstev ze základních škol a nižších ročníků 

víceletých gymnázií, která soutěžila v kategorii úrovně A1. Při 

plnění rozličných úkolů mohli účastníci prokázat, jak umí pracovat 

v týmu, zda se mohou spolehnout jeden na druhého, ale prosadit se 

mohli i jako jednotlivci. Cílem bylo ukázat všem soutěžícím, že 

němčina nemusí být jen jazykem, který se „musí“ učit ve škole, ba 

naopak, že je to jazyk, se kterým si mohou také hrát. Naši žáci (ve 

dvou družstvech) se umístili na skvělém 4. a 7. místě. Soutěžícím 

gratulujeme a zároveň věříme, že se s němčinou příjemně pobavili 

…. A o to šlo! 

                    Mgr. Jana Ludwig 

 

Interaktivní představení v anglickém 

jazyce 
 24. listopadu 2015 se uskutečnilo anglické 

interaktivní divadelní představení pro žáky prvních až 

šestých tříd, pořádáné divadelní společností The Bear 

Educational Theatre. Herci ve výborné atmosféře 

odehráli představení Jackie and the Giant a Aliens 

Save the Planet. Napínavým detektivním příběhem 

byly děti vtaženy do děje a formou rekonstrukce měly 

vyřešit záhadu celého příběhu. Těšíme se na další 

představení, které proběhne 9. února. 

               Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší 

 
 

Olympiáda v anglickém jazyce 
 V posledním lednovém týdnu na naší škole proběhla již tradiční soutěž v anglickém jazyce. 

Olympiády se zúčastnilo 7 žáků ze sedmých tříd, kteří soupeřili v první soutěžní kategorii, dále jedna 

žákyně z osmé a tři žáci z deváté třídy, kteří dohromady tvořili kategorii druhou, obtížnější. První 

částí soutěže bylo poslechové cvičení, druhou pak konverzace v daném jazyce.  Žáci museli prokázat 

především komunikativní dovednosti, schopnost porozumět a pohotově reagovat v rozsahu daného 

tématu. Opomenuta nebyla ani výslovnost a také gramatická správnost.  

  Ve školním kole nejlépe uspěly a do dalšího kola postupují Zuzana Burianová ze třídy 7. B       

a Nicol Jeřábková ze třídy 9. A. 
 Všem děkujeme za odvahu zúčastnit se této soutěže , tleskáme jim a přejeme hodně zdaru         

v dalším studiu anglického jazyka. 

                                                                            Mgr. Barbora Eliášová 
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NOVINKY OD NÁS 

Matematické soutěže na ZŠ Křimická 
 Během prvního pololetí se 12 žáků z pátých tříd zapojilo do školního kola matematické 

olympiády. Řešili celkem 6 domácích úloh, pokud se jim podařilo vyřešit alespoň čtyři úlohy, 

postoupili do obvodního kola. 

 Obvodní kolo matematické olympiády se 19. ledna 2016 již tradičně konalo na ZŠ Kodaňská.  

Za naši školu soutěžilo 6 žáků, úspěšnými řešiteli s 12 body (z 18 možných) se stali Nela Šloufová    

z 5. A, Adam Jeřábek a Jan Čapek z 5. B. Děkujeme jim za reprezentaci a těšíme se na jejich další 

matematické úspěchy! 

 Žáky 6. až 8. tříd čeká obvodní kolo matematické olympiády 5. dubna 2016 a všichni žáci mají 

před sebou ještě školní i obvodní kolo Pythagoriády a školní kolo Matematického klokana. O jejich 

výsledcích Vás budeme informovat v dalším čísle Křimdy. 

                                                                              Mgr. Dagmar Mikulášková 

Úspěch ve SCIO testování 
Žáci 9. tříd se každoročně 

zúčastňují testování společnosti 

SCIO, aby si mohli zmapovat, jak 

jsou na tom se svými vědomostmi 

v porovnání s  vrstevníky z jiných 

základních škol a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií. 

Výsledky testování jim pomáhají 

při rozhodování kam na střední 

školu, jaké mají studijní 

předpoklady a jaké nevyužité 

rezervy, co dohnat, aby byli 

úspěšní při přijímacím řízení na 

vysněnou školu. 
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Velmi nás potěšilo Ocenění společnosti SCIO  pro Vojtěcha Franze, žáka 9. A, za 

vynikající výsledky v matematice. Vojtovi GRATULUJEME!   

                                                                    PaedDr. Světlana Vojtová 

 

Chemická soutěž Mladý chemik 
  Masarykova střední škola chemická pořádá 

v tomto školním roce již 21. ročník soutěže Mladý 

chemik, která je určena pro žáky základních škol. 

Soutěže se účastní žáci 9. ročníků a probíhá ve třech 

kolech. První kolo zahrnuje test, který psali žáci ve 

svých školách. Tři nejlepší postupují do druhého kola. 

Druhé kolo proběhlo 3. prosince na Masarykově 

střední škole chemické. Na základě testu bylo vybráno 

30 nejlepších chemiků, kteří pak postoupili do 3. kola. 

Cesta soutěží našich žáků skončila právě v tomto 

druhém kole. Ve třetím kole si ti nejlepší vyzkouší 

práci v laboratoři. 

                                            Jakub Vítek 



 

NOVINKY OD NÁS - ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Čechova stodola 
 10. prosince 2015 jsme s našimi prvňáčky 

navštívili Čechovu stodolu. Děti se zde seznámily 

s vánočními tradicemi. Také se dostaly do pekla, 

kde se musely vykoupit písničkou. Nakonec jsme 

všichni skončili u nebeské brány. Jako památku si 

děti namalovaly ozdoby a nakoupily suvenýry. Celý 

výlet se nám moc líbil a určitě vám všem Čechovu 

stodolu doporučujeme. 

                             Lenka Nováková DiS.  
 

Honza a drak 
 Naposledy za námi v roce 2015 přijel pan 

Hrubec se svými (teď už i našimi) kamarády - 

loutkami - s pohádkou, která se jmenovala 

Honza a drak. Moc se nám líbila. Báli jsme se               

o princeznu, ale Honza byl statečný a moudrý    

a zachránil ji. A víte, kdy bude další pohádka? 

Už brzy, 16. února, a jmenuje se Rozum a štěstí. 

                             Jitka Boudná 
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NOVINKY OD NÁS 

 

Předvánoční vystoupení cimbálové muziky Réva 
 Na cimbálovou muziku Réva se těší žáci i dospělí. Již několikrát 

vystoupili muzikanti z Moravy na naší škole, vždy s velkým úspěchem. 

Nejinak tomu bylo i letos. Vystoupení byla rozdělena pro 1. a 2. stupeň, 

letos se zaměřením na advent. Muzika Réva nás provedla celým 

adventním časem, zvyky, obyčeji a písničkami, které k předvánočnímu 

času patří. Samozřejmě i letos jsme si všichni společně zazpívali nejen 

písně lidové, ale i oblíbené Kabáty. Kapele se na naší škole moc líbí        

a chválí naše děti za chování a pěkné zpívání.    

                                                           Mgr. Květa Nekolová 

Hudební setkání v chrámu sv. Mikuláše   
 V minulém vydání  Křimdy jsme Vás, milí čtenáři, informovali o společném hudebním 

dostaveníčku flétnistů ze ZŠ Hornoměcholupská a flétnistů naší školy v Dubči. Další společné 

muzicírování s orchestrem Aulos se uskutečnilo v sobotu 21. listopadu 2015, a to v chrámu                  

sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.  

 Zazněly zde skladby např. A. Vivaldiho, J. S. Bacha, W. Byrda, C. Franka, na varhany               

L. Boellmanna. Na koncertě také vystoupil sólista opery libereckého divadla F. X. Šaldy pan 
Stanislav Dašek. Naši malí flétnisté zahráli a zapívali společně s Aulosem několik českých písní, 

které pro Aulos upravil Václav Felix, Jan Hanuš a Pavel Jurkovič. 

 Koncert se velice vydařil. Společné muzicírování v kostele, který patří k nejcennějším 

barokním stavbám K. I. Diezenhofera, bylo pro nás nezapomenutelným zážitkem.  

                                                                                               PaedDr. Světlana Vojtová 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Den otevřených dveří 
 Den otevřených dveří se konal v úterý 8. prosince. Od 8 do 10 hodin mohli zájemci z řad 

veřejnosti zhlédnout průběh vyučování v jakékoliv třídě a seznámit se s metodami práce našich učitelů       

i s organizačními formami vyučování.  

 Od 10 do 17 hodin bylo možné si nejen projít a prohlédnout všechny prostory školy, ale i osobně 

si popovídat s pedagogy a vedením školy. Rodiče se ptali např. na provoz školy, školní družiny a jídelny. 

Zajímala je výuka cizích jazyků, nabídka volnočasových aktivit, líbily se jim vystavené práce žáků, 

výzdoba tříd, chodeb.  

 Děkuji všem pedagogům, kteří provázeli rodiče školou, za vytvoření laskavé a velmi příjemné 

atmosféry.  

                                                               PaedDr. Světlana Vojtová 

 

Zápis do první třídy  
 Letošní zápis budoucích prvňáčků proběhl v pondělí 18. ledna a v úterý 19. ledna. Děti a jejich 

rodiče vítali v krásně vyzdobené škole naši páťáci, kteří již tradičně převlečeni za pohádkové postavy 

uváděli trošku vystrašené a nejisté předškoláky do tříd. Než maminky a tatínkové vyplnili nezbytné 

tiskopisy k zápisu, velmi pěkně se malým dětem věnovali, hráli si s nimi, povídali, měli připravené hry, 

soutěže, a dokonce i sladké odměny.  

 Zápis do první třídy probíhal ve sváteční atmosféře. Nechyběl úsměv i smích, radost a pohoda. 

Zapsané děti si mohly za odměnu vybrat dárky, které vyráběli žáci školy, dostali na památku malé lego, 

pamětní list a jako přívěsek krásného ježečka z naší keramické dílny. Věříme, že všichni předškoláci 

budou na svůj zápis do školy rádi vzpomínat. Těšíme se, až je 1. září uvítáme, tentokrát již s aktovkami.  

                                                              PaedDr. Světlana Vojtová 
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NOVINKY OD NÁS 

Srdíčkové dny 
 Poděkování za účast v zimních 

Srdíčkových dnech 2015 (pro občanské sdružení 

Život dětem) patří rodičům, dětem a všem 

zaměstnancům školy. Prodejem magnetů, klíčenek 

a čtyřlístků jsme částkou 1285 Kč přispěli dětem se 

závažnými onemocněními, které jsou stabilně 

odkázány na domácí péči svých rodičů (pořízení 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na 

úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy 

a rehabilitačních pobytů). Děkujeme a přejeme 

všem dětem rychlé uzdravení. 

                     Mgr. Květa Nekolová 

Kůň terapeut 
Poslední předvánoční týden jsem CPK 

CHRPA – KŮŇ TERAPEUT poslala částku 560 Kč 

za prodané hopíky, pohledy koníků, pravítka, 

motanice a další věci. Částka je vysoká vzhledem 

k tomu, že každý předmět byl tentokrát za 10 Kč. 

Přispěli jsme na výcvik koníků, jejich nákup            

a stavbu stájí. 

                       Mgr. Květa Nekolová 

 

Charita na Křimické 
Poděkování rodičům, dětem a zaměstnancům školy z AD Rybka Husinec: 

 

Vážení rodiče, vážená paní učitelko Nekolová, milí žáci, 
 

Chtěla bych Vám touto cestou moc a moc poděkovat za sbírku, kterou jste poslali „mým“ dětem             
z Azylového domu Rybka Husinec a Studená. Musím se přiznat, že když auto přijelo, a já viděla, kolik věcí 
nám posíláte, vehnali jste mi tím slzy do očí. Vždyť Vy nám prokazujete tolik lásky... Jak Vám to vrátíme? 

S oblečením jsme vůbec nepočítali a byli jsme mile překvapeni, jaké pěkné věci jsme dostali. 
Jednu sbírku oblečení jsme si odvezli v září, také za ni moc děkujeme. Úžasné jsou dárky, které „moje“ 
děti dostanou. Splnili jste jim tak přání a naději, že i u dětí na okraji společnosti chodí Ježíšek. 

Moc děkuji za koloběžky, kola, domeček pro panenku, kočárek (ten přijde do naší azylové školky), 
panenky, auta, stavebnice, knížky..., ale i kočáry pro miminka. Nestačím ani vyjmenovat to vše, co jste 

nám poslali. Musím poděkovat nejen Vám, žáci, ale poděkování patří i Vašim rodičům, kteří dovolili věci 
darovat. Jste jediná škola, která nám takto moc pomáhá. A za to jsme Vám nesmírně vděčni. Oblečení a 
některé hračky si dovolím darovat i dětem, které nebydlí v našich azylových domech, ale jsou na okraji 

společnosti. Často bývají terčem posměchu. A my se o ně staráme, jako Vy o nás. 
Veliké poděkování patří samozřejmě i iniciátorce těchto sbírek - paní učitelce Nekolové. Můžeme jí říci, co 

nutně potřebujeme, a ona se to pokusí hned zařídit. Je pro nás, jako Vy, velikým darem.  
Přeji Vám všem krásné Vánoce, splnění těch nejtajnějších přání a v roce 2016 jen to nejlepší. 
                                  S úctou 

 
                                                                    Eva Dvořáková 
                             ředitelka azylového domu Rybka Husinec a azylového domu Rybka Studená 
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NOVINKY OD NÁS 

Turnaj ve florbalu – dívky 
 Dne 24. listopadu 2015 se Dominika Jarošová, Tereza 

Černá, Adéla Tempelová, Johanna Sarah Javorová, Adéla 

Procházková, Veronika Borůvková, Michaela Hynková a Anna 

Řeháková zúčastnily za doprovodu pana učitele Cardy turnaje 

ve florbalu O pohár starosty MČ Prahy 15, který se konal na ZŠ 

Nad Přehradou.  

 Naše bojovnice jasně přehrály soupeřky ze ZŠ Nad 

Přehradou i ze ZŠ Hornoměcholupská, dokonce v těchto dvou 

utkáních nedostaly ani jeden gól. Vyrovnaný zápas se ZŠ 

Veronské náměstí skončil remízou a po prohře se ZŠ Hostivař 

dívky obsadily 2. místo hned za ZŠ Hostivař. Děkujeme za 

vzornou reprezentaci školy!  

                                   Dominika Jarošová, Tereza Černá 

 

Turnaj ve florbalu – chlapci 
 O tři dny později, 27. listopadu 2016, se na ZŠ 

Nad Přehradou utkali při florbalovém turnaji O pohár 

starosty MČ Praha 15 i naši chlapci. Pod vedením pana 

učitele Cardy se zúčastnili Ondřej Nocar, Martin Nocar, 

Jonáš Mazura, Petr Šafář, Václav Štoural, Vitaliy 

Shorban, Jakub Čecháček a Hie Vu Van. 

 Chlapcům se dařilo a díky třem výhrám a jedné 

remíze vybojovali první místo. Děkujeme za vzornou 

reprezentaci školy! 

           Dominika Jarošová, Ondřej Nocar, Jonáš Mazura
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NOVINKY OD NÁS 

Turnaj v basketbalu – dívky 
 Sportovní liga základních škol O pohár starosty 

Prahy 15 měla v prosinci na programu basketbalové turnaje 

žáků 2. stupně. 9. prosince 2015 se na Základní škole 

Veronské náměstí konal turnaj dívek. Z naší školy se 

zúčastnily Adéla Tempelová, Dominika Jarošová, Tereza 

Černá, Daniela Márová, Adéla Procházková, Veronika 

Borůvková, Vendula Máliková a Kristýna Kulfánková. Pod 

vedením pana učitele Cardy se se čtyřmi výhrami umístily 

na úžasném 1. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy! 

                         Dominika Jarošová, Tereza Černá 

Turnaj v basketbalu – chlapci 
 10. prosince 2015 se na Základní škole Veronské náměstí zúčastnili basketbalového turnaje i chlapci. Sešli 

se v této sestavě: Martin Nocar, Ondřej Nocar, Lukáš Verner, Jonáš Mazura, Václav Štoural, Antonín Krotil, Petr 

Vítek a Petr Felt. Chlapcům se už dařilo méně, po jedné výhře a třech prohrách obsadili 4. místo. 

                                                                           Dominika Jarošová, Ondřej Nocar, Jonáš Mazura 

Pohár pražských škol Poprask 
 14. ledna 2016 se konalo semifinále 

florbalového turnaje Prahy Poprask. Soutěž probíhala 

v hale Na Kotlářce v Praze 6. Turnaje se zúčastnily čtyři 

školy: kromě té naší Gymnázium Oty Pavla, 

Gymnázium Opatov a ZŠ Sázavská. I přesto, že byl náš 

florbalový tým skvělý, bohužel do finále nepostoupil. 

V prvním zápase se jim vedlo skvěle a porazili 

Gymnázium Oty Pavla 3:2. V dalších zápasech už ale 

neměli takové štěstí a prohráli 3:6 se Základní školou 

Sázavská a 2:4 s Opatovem. Nejlepšími hráči se stali 

Ondra Nocar a Jonáš Mazura, kteří si mohou připsat 

každý 4 góly, a také bychom neměli zapomínat na 

Vaška Štourala, který výborně vychytal spoustu 

soupeřových pokusů. Chlapcům by se také nevedlo tak 

skvěle bez pomoci pana učitele Cardy. I když se kluci 

nedostali dále, můžeme s jistotou říci, že hráli skvěle      

a že není důležité vyhrát, ale zápasy si užít. Vítězem 

turnaje se stalo Gymnázium Opatov. 

                                           Veronika Borůvková 
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2. turnaj v miniházené u nás na škole  
 Na čtvrtek 26. listopadu 2015 se opět všichni naši 

sportovci těšili, protože se konal již v pořadí 2. turnaj 

„Uhříněveské MINIházenkářské ligy“. Tentokrát se turnaj 

konal na naší škole, a proto jsme si všichni mohli užít 

úžasnou sportovní a soutěžní atmosféru. Při několika 

zápasech dokonce i za podpory diváků z řad 

prvostupňových tříd, které mohutně fandily našim 

sportovcům. 

   Jako obvykle sportovní utkání probíhala ve dvou věkových kategoriích. V mladší kategorii (2. -3. třídy) 

podaly děti vynikající sportovní výkony, vyhrály svůj první zápas a vybojovaly 4. místo. Žáci ze starší 

kategorie (4. - 5. třídy) se po boji v posledním zápase nakonec umístili na výborném 2. místě. 

 17. března 2016 se bude konat poslední kolo „uhříněveských“ zápasů, ve kterých se bude bojovat          

o výsledné pořadí. Už teď každý týden pečlivě trénujeme a držíme všem palce!!! Házené zdar! 

                                         Mgr. Jana Ludwig  

Přehazovaná dívek  

O pohár starosty Prahy 15 
 Dne 26. ledna 2016 proběhl na Základní 

škole Hornoměcholupská turnaj dívek 5. - 7. tříd 

v přehazované. Po celou dobu probíhal turnaj 

v příjemné sportovní atmosféře. Tradičně soutěžila 

družstva z pěti místních základních škol, které se 

účastní celoroční sportovní soutěže O pohár 

starosty Prahy 15. 

 Naše dívky 7. A a 7. B bojovaly opravdu 

statečně a s velkým nadšením. Po první výhře nad 

ZŠ Nad Přehradou sice okusily dvě prohry se ZŠ 

Hostivař a Veronské náměstí, ale ve čtvrtém 

zápase si spravily chuť opravdu zaslouženým 

vítězstvím nad hostující ZŠ Hornoměcholupská. 

Umístily se na výborném 3. místě a kromě 

věcných cen a diplomu přivezly zpět na 

Křimickou 3 body do celkového hodnocení. Za 

tým tělocvikářů gratulujeme a sportu zdar  

                             Mgr. Jana Ludwig 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

 
 
 
 
 
 

Advent  
byl na naší škole  

plný vánoční pohody  
a očekávání. Vánoční atmosféra  

na nás dýchala díky krásné výzdobě  
na každém 

 kroku. 
Každé adventní pondělí jsme si společně  

zazpívali koledy. Žáci šestých tříd nám v rozhlase  
připomínali nejvýznamnější dny adventu. Škola se  

rozvoněla 
 při pečení  

cukroví. Při hodinách výtvarné výchovy jsme vyráběli  
ozdoby na vánoční strom Prahy 15. Připravovali jsme výrobky 

 do tržnice. Vánočně jsme se naladili při projektovém dni Zlaté Vánoce. 
V neděli 6. prosince jsme si zazpívali koledy na Veronském náměstí. 

V každé třídě 
 se rozzářil  

vánoční stromeček. S rodiči jsme Vánoce oslavili při tradičním zpívání 
při svíčkách. Vánoční dárky jsme nakoupili na vánoční tržnici. Školní 

družina navštívila výstavu betlémů. Poslední školní dny zavládla 
sváteční atmosféra  

při vánočních besídkách. 
 
 

15 

Vánoční čas na Křimické 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://msbarbanek.cz/wp-content/uploads/2012/11/tree.png&imgrefurl=http://msbarbanek.cz/pozvanka-na-vanocni-jarmark/&h=512&w=512&tbnid=b0FLu_SN-ocr8M:&docid=y7X6PrPLpXomOM&ei=hB-rVryjFIaradDGuqAE&tbm=isch&ved=0ahUKEwi89aONys7KAhWGVRoKHVCjDkQQMwglKAcwBw
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXga-ezs7KAhXJ1xoKHbp3DpgQjRwIBw&url=http://www.mountfield.cz/60-cm-hvezda--10-led--zlata-9van0079&psig=AFQjCNF9jJG8X2R6ogVGGERVgVzXV0SU4A&ust=1454142797631735
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT5Iub0M7KAhUChhoKHRedDeoQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/christmas-ornaments-clipart&psig=AFQjCNHtYylxoWFrE2yeNnVFoYYj3N9eBA&ust=1454143333101690
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXxte20M7KAhVJOBoKHabpC0MQjRwIBw&url=http://happyholidays2016.com/green-christmas-ornament-clipart/&psig=AFQjCNHtYylxoWFrE2yeNnVFoYYj3N9eBA&ust=1454143333101690
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi798HH0M7KAhUJOhoKHSC6AGQQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/christmas-ornaments-clipart&psig=AFQjCNHtYylxoWFrE2yeNnVFoYYj3N9eBA&ust=1454143333101690
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi798HH0M7KAhUJOhoKHSC6AGQQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/christmas-ornaments-clipart&psig=AFQjCNHtYylxoWFrE2yeNnVFoYYj3N9eBA&ust=1454143333101690
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT5Iub0M7KAhUChhoKHRedDeoQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/christmas-ornaments-clipart&psig=AFQjCNHtYylxoWFrE2yeNnVFoYYj3N9eBA&ust=1454143333101690
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXxte20M7KAhVJOBoKHabpC0MQjRwIBw&url=http://happyholidays2016.com/green-christmas-ornament-clipart/&psig=AFQjCNHtYylxoWFrE2yeNnVFoYYj3N9eBA&ust=1454143333101690
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi798HH0M7KAhUJOhoKHSC6AGQQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/christmas-ornaments-clipart&psig=AFQjCNHtYylxoWFrE2yeNnVFoYYj3N9eBA&ust=1454143333101690
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT5Iub0M7KAhUChhoKHRedDeoQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/christmas-ornaments-clipart&psig=AFQjCNHtYylxoWFrE2yeNnVFoYYj3N9eBA&ust=1454143333101690
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkMTA2M7KAhVE1BoKHaG6DIIQjRwIBw&url=http://jobfairsurabaya.blogspot.com/2015/08/simple-snowflake-clipart.html&psig=AFQjCNFBp_gXPVMDvXDqMFGW5u7h14qgIg&ust=1454145565026629


 

VÁNOCE VE ŠKOLE 

Jak jsme vytvářeli ozdoby 
 Městská část Praha 15 oslovila všechny místní školy, aby vyrobily ozdoby na vánoční stromy, které se čtyři 

týdny před Vánocemi rozsvěcely u Úřadu Městské části Praha 15. Při výtvarné výchově jsme vyráběli vločky, 

zvonky, ryby, anděly a další ozdoby na stromeček. Prostě jsme stříhali, lepili, kreslili, malovali, kombinovali           

a laminovali. Ozdoby byly opravdu krásné. Každý byl rád, když svou zahlédl na některém z vánočních stromků. 

                                                                                                   Mgr. Květa Nekolová 

Vánoční dílna v družině 
 Už od konce listopadu děti v družině přemýšlely, čím by potěšily svoje blízké 

pod stromečkem. Vzniklo mnoho pěkných dárků. Aby maminky dostaly od svého dítěte 

i něco praktického, objednali jsme plátěné tašky s barvami na textil.   

 Před zahájením tvorby byly děti proškoleny, a pak již jen malovaly na tašky co 

nejhezčí obrázek. Zájem všech byl velký, a tak se malovalo až do půlky prosince. 

Protože byla každá taška originál, který byl vyráběn s láskou, obdarovaného určitě 

potěšila. 

                                                             Mgr. Magdalena Hepnerová 

Zdobení hrnečků 
 V listopadu 2015 jsme do 

školní družiny pozvali výtvarnici 

paní Annu Junovou, která nás 

naučila novou výtvarnou techniku. 

Malovali jsme speciálními barvami 

na hrnečky. Moc se nám to líbilo      

a těšíme se, až budeme malovat 

tašky nebo společně vytvářet třeba 

smaltové šperky. Naše hrnečky 

určitě potěšily jako originální dárky 

pod vánočním stromečkem. 

                          Děti 2. A 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Vánoční zpívání na Veronském náměstí 
 V neděli 6. prosince někteří žáci 2. stupně 

vystoupili ve vánočním programu Městské části     

Praha 15 na Veronském náměstí s hudebním číslem. 

 Nacvičili jsme koledy a vánoční písně Purpura, 

Vánoce, Vánoce přicházejí, Rolničky, Den přeslavný, 

Narodil se Kristus pán a další. Některé písně jsme 

doprovázeli na Orffovy hudební nástroje. Vystoupení 

se nám moc líbilo, byla sice zima, ale pochvala od paní 

ředitelky a odměna od městské části nás zahřály. 

Dostali jsme čokoládové Mikuláše a svítící čertovské 

rohy. Poděkování patří i rodičům, kteří o víkendu přišli 

své děti podpořit.  

                                   Mgr. Květa Nekolová 

Vánoční Karlštejn 
 Všimli jste si někdy, že náš hrad Karlštejn je pěkně schovaný? Jdete, jdete a vidíte jen krásnou 

přírodu a najednou, když jste přímo pod ním, na vás vykoukne velkolepý hrad. Zřejmě i proto byl 

nedobytný. Pěkné místo mu vybral ten náš „Otec vlasti“, Karel IV. 

 V úterý 1. prosince jsme se na Karlštejn vyrazili podívat. Vánoce se blížily, a tak byl výlet pojat 

zcela adventně. Paní Barcuchová, majitelka cestovní agentury, s kterou již léta jezdíme, během jízdy 

seznámila děti s vánočními tradicemi a vyprávěla jim vánoční příběhy, které ještě neznaly.  

 Na Karlštejně jsme navštívili Muzeum betlémů. Viděli jsme všechny možné druhy: perníkový, 

slaměný, skleněný, dřevěný, papírový, porcelánový, mrňavý i obrovský, betlém se zvukem,  pohybem nebo 

bez. Zkrátka bylo jich spousta a byly krásné. Počasí nám též přálo a nálada se mezi námi vznášela vánoční.  

Když jsme se vraceli k autobusu, nakoupili jsme drobné dárečky pro naše blízké a pak už jsme nasedli a jeli 

domů. Po cestě jsme zpívali vánoční koledy a bylo nám pěkně u srdce. 

                                                                                             Mgr. Magdalena Hepnerová 

 

Vzpomínka na adventní zpívání v naší škole  
 Ještě nedávno jsme se těšili na Vánoce a nyní už nám zbývá 

jen krásná vzpomínka. V té se skrývá nádherně vyzdobená škola, 

příprava výrobků na vánoční tržnici a hlavně již tradice naší školy se 

stalo vánoční zpívání. Zpívání se nacvičuje po celou adventní dobu. 

Několik žáků prostřednictvím školního rozhlasu zpívalo vánoční 

koledy. Za doprovodu houslí se vždy v pondělí rozezpívala celá 

škola. Sváteční vánoční atmosféra vyvrcholila společným zpíváním 

při svíčkách - s hudební skupinou Knokaut, s rodiči, pedagogy          

a našimi dětmi. 

                                                   Mgr. Jaroslava Hýková 
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Projektový den Zlaté Vánoce 
 V pátek 11. prosince se na naší škole, na 2. stupni, uskutečnil projektový den s názvem 

„Zlaté Vánoce 2015“. Děti měly možnost zapsat se do různých dílen, kde poté celý den 

vyráběly výrobky do vánoční tržnice. Skládání ozdob a dekorací formou origami jsme se 

mohli přiučit u pana učitele Michala Hlavatého, Cvičný byt obsadily paní učitelky Jana 

Kučerová, Zdena Garbová a Dagmar Mikulášková se zdobením a pečením perníčků. Bylo 

možné se přihlásit na vánoční turnaj ve florbalu vedený panem učitelem Jaroslavem Cardou 

a paní učitelkou Janou Ludwig. Paní učitelka Květa Nekolová vedla dílnu s názvem „Dělání 

všechny smutky zahání“, kde se vyráběly různé dárky. Účastnit jsme se mohli také dílny 

„Vánoční dekorace – grafika“ pod vedením paní učitelky Kamily Merxbauerové a paní učitelky 

Kamily Žárské, ve které se zdobila vánoční přání a dekorace. Vánoční dekorace z přírodních 

materiálů jsme mohli vyrábět u paní učitelky Zuzany Šimkové a Hany Tomší. S paní učitelkou 

Simonou Procházkovou jsme na počítačích tvořili vánoční a novoroční přání a poté jsme ještě 

kreativně dekorovali šišky. Tento den byl velmi povedený a výsledné práce stály za to! 

                                              Denisa Libánská, Nicola Michálková 
 

VÁNOCE VE ŠKOLE 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Vánoční tržnice a zpívaní 
Každoroční tradici v podobě vánoční tržnice neporušila naše škola ani tento rok. 

Jako vždy byla tržnice plná dárků vlastnoručně vyrobených našimi žáky. Během tržnice 

probíhalo zpívání koled v atriu. Také jste se mohli zahřát horkým čajem a ochutnat 

cukroví připravené žáky v hodinách pracovních činností. Vánoční atmosféry bylo všude 

plno. Šikovní žáci z různých ročníků opět zinscenovali betlém doprovázený zpěvem 

vánočních koled. Výrobky se rychle vyprodaly, což svědčí o tom, že se návštěvníkům líbily. 

Budeme se na vás těšit i příští rok. 

                                                   Kristýna Brejchová, Zdena Loudová 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

V rámci projektového dne Zlaté Vánoce tvořili žáci novoroční přání. Nejlepší práce můžete vidět zde: 

Autoři: Alex Kroča, Tereza Lachová, Tomáš Merta, Aleks Šešlija, Karel Veidenthaler, David Procházka 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Fotografická soutěž 
 V čase předvánočním i povánočním probíhal již 2. ročník fotografické soutěže, kterou vyhlašuje školní časopis 

Křimda. Musíme pochválit žáky především 2. stupně, kteří se do soutěže zapojili v hojném počtu a posílali krásné 

fotografie se zimní tematikou. Členové redakce spolu s vedením školy vybrali nejlepší snímky, které si můžete 

prohlédnout v našem časopise a i na výstavce v prostorách školy. A kdože se pro letošní rok stal nejlepším fotografem? 

Byla to Terezka Koudelková z 6. B, další místa obsadili Denisa Libánská, Nicola Michálková a Vojta Franz z 9. A. Na 

všechny čekala sladká odměna. Gratulujeme. 

                                                                                          Mgr. Simona Procházková 

 

Terezie Koudelková 

Nicola Michálková 

Denisa Libánská 

David Procházka 

Terezie Koudelková 

Nicola Michálková 

David Procházka Eliška Jarvisová 
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David Wheeler, Daniel Brabec 

Lucie Pondělíčková Vojta Franz 

Petr Kohlíček 

Dominika Jarošová 

Gabriela Švejdová 

Denisa Libánská 

Denisa Libánská 

Anna Vápeníková 

Petr Kohlíček Dominika Jarošová 
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1. ROČNÍK 

Otevřená hodina pro rodiče prvňáčků 
 Dne 25. listopadu 2015 proběhla na naší škole otevřená hodina. Rodiče i prarodiče našich 

prvňáčků se přišli podívat, co všechno jejich děti už ve škole zvládají. Děti jim ukázaly, jak 

společně čtou, pracují u tabule, zpívají a píšou. Celou hodinu se žáci hodně snažili, moc pěkně 

pracovali a byli aktivní. Ve třídách panovala velmi příjemná atmosféra. Rodiče mohli být na své 

děti opravdu pyšní.  

                                                                                          Mgr. Ilona Karafiátová 
 

Návštěva z mateřské školy  
 Ve čtvrtek 14. ledna 2016 naše prvňáčky navštívily děti z MŠ Boloňská, které se 

chystají v září do prvních tříd. Naši prvňáčci je krásně přivítali a společně se svými 

učitelkami jim ukázali, co vše se od září ve škole stihli naučit. Předškoláci si vyzkoušeli, 

jaké je to sedět ve školní lavici, hlásit se a odpovídat na otázky paní učitelky. Dokonce 

zvládli i pracovní list, který jim poté jejich starší kamarádi oznámkovali velikou jedničkou.  

 Všechny děti si společně hodinu užily a děti z mateřské školy se již těší k zápisu do 

prvních tříd. Aby ne, když poznaly, že v naší škole se nejen učíme, ale dovedeme zažít          

i spoustu zábavy. Našim mladším kamarádům  přejeme hodně štěstí a s některými z nich            

v září ahoj.  

                                                                        Děti z prvních tříd ZŠ Křimická 
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2. ROČNÍK 

Jak 2. A pekla moučník 
 Ve středu 9. prosince šla 2. A do cvičné 

kuchyňky péct moučník. Učebnice matematiky 

od prof. Hejného nám nabídla na tento 

moučník recept. Našli jsme v něm seznam 

potřebných ingrediencí. 

Pokud si chcete moučník také připravit, tady 

máte návod: 

1 máslo 

1 hrnek vlažné vody 

2 hrnky cukru  

2 lžíce kakaa (nebo něčeho, co máte rádi) 

4 vajíčka 

2 hrnky polohrubé mouky 

1 prášek do pečiva 

strouhaný kokos 

 Máslo rozpustíme a přimícháme cukr, vodu a kakao. Potom hrnek hmoty odlijeme. Do zbytku přidáme        

4 vajíčka, 2 hrnky polohrubé mouky a jeden prášek do pečiva. Směs nalijeme do předem připravené 

formy a dáme péci. Na hotový moučník nalijeme hmotu z hrnku a posypeme jej strouhaným kokosem.   

 Nám vyšla vynikající dobrota. Kromě kakaového zákusku jsme dělali i s banánovou příchutí. 

Moučník nám moc chutnal, ať se Vám povede také!  

                                                                                    Dobrou chuť Vám přeje 2. A  

 

II. C v předvánoční Praze 
 Do Vánoc zbývaly poslední dva dny. My jsme se už moc 

těšili na překvapení pod stromečkem, splněná přání a vánoční 

prázdniny. Abychom si ten blížící se vánoční čas užili co nejvíce, 

vypravili jsme se na náměstí Míru do shonu vánočního trhu. 

Ochutnali jsme vánoční dobroty, nasáli vůni františku a purpury        

a také jsme obdivovali vyřezávané betlémy a barevné skleněné 

ozdoby. 

 A to těšení na Vánoce bylo čím dál větší, skoro tak velké 

jako vánoční stromeček před kostelem svaté Ludmily. Cestu jsme 

zvládli, nikdo se neztratil a už teď se začínáme těšit, až zase přijdou 

Vánoce. 

                                    Mgr. Lenka Zadražilová a žáci 2. C 

 

Kocourek Modroočko 
 „Ahoj, kočky! Jsem kocour Modroočko a zvu vás k nám na střechu. Scházejí se tu kočičí 

kamarádi a krásné kočky,“ zaznělo mile z úst mladičkého kluka v ponožkách s kalhotami na kšandách. 

Studenti mezinárodní konzervatoře vyprávějí dětem i rodičům příběhy o Modroočkovi, kotěti, které 

teprve poznává svět a získává zkušenosti od jiných „čtyřnožců“. Patří mezi ně Bělovous, Zrzunda, 

Zelenoočko, Kiki, Mici, Natrhouško, ale také třeba krtek Hraboslav. Kocourek Modroočko se od nich 

dozvídá, že „dvojnožec“ je člověk, naučí se díky nim správně prát i prskat jako pořádný kocour. Děti se 

díky tomuto muzikálovému představení naučily, že zvířata mají dobře vyvinutý čich, na základě něhož 

poznají, co se jim líbí a co ne. Dozvěděly se i to, čím se kočky a krtek živí nebo jak rychle tato zvířata 

vyrůstají. Děti z divadla odcházely s dobrou náladou a pobroukávaly si písničky Marka Ebena, které 

v muzikálu zazněly. 

                                                                            Mgr. Ivana Knapová 
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3. ROČNÍK 

Za betlémy na Karlštejn 
 Dne 9. prosince se všichni třeťáci 

vypravili na výlet na památný hrad Karlštejn. 

Cesta nám uběhla příjemně, pan řidič byl milý 

a ochotný. 

 Cílem byla výstava betlémů v podhradí 

Karlštejna v malém rodinném domku. Viděli 

jsme betlémy dřevěné, keramické, chlebové, 

perníkové, papírové a další. Největší radost 

jsme měli z komentovaného pohyblivého 

betléma, kde se procházeli i panovníci 

českých dějin. Po prohlídce jsme si koupili 

drobné dárečky, vánoční ozdobičky                

a papírové betlémy a vydali jsme se na cestu 

k autobusu. Ještě jsme si z dálky prohlédli 

hrad Karlštejn a připomněli si Karla IV. 

 Přestože nám počasí moc nepřálo, výlet 

byl příjemný a moc se nám líbil. 

         Mgr. Miluše Štočková a žáci 3. A 

Vánoční besídka 3. B  
 Předvánoční čas si nejvíce užívají žáci se svými spolužáky ve vlastních třídách. Děti si sdělují své 

sny a přání, kterých každým dnem přibývá. Nakonec pečlivě sepíší dlouhý dopis Ježíškovi a pak už jen 

čekají a počítají každou minutu do Vánoc. Všichni si uvědomují, že radost nespočívá jen v tom dárky 

dostávat, ale též někomu darovat. První nadělování si užívají při třídních vánočních besídkách. Žáci 3. B si 

vylosovali jméno spolužáka, pro kterého přichystají vánoční dárek. Pečlivě zabalené a ozdobené balíčky 

tajuplně schovají pod stromeček a těší se na okamžik jeho rozbalení. Co tomu kamarád řekne? Bude se můj 

dárek líbit? Než však přijde čas rozdávání, musíme třídu krásně uklidit a vyzdobit. Stoly ozdobíme svícny    

a miskami voňavého cukroví, které nám maminky napekly. Při svitu svíček, zářících prskavek a zpěvu 

vánočních koled čekáme na zazvonění zlatého zvonečku. Pak už si každý najde dárek se svým jménem        

a chvíle radosti je tu. Vzájemné sdělování prožitků, ukázky dárků, hry, zábava a hodování. Na závěr 

společný přípitek dětským šampaňským na krásné Vánoce a šťastný nový rok 2016. 

                                                       Anna Chmelařová, třídní učitelka 3. B 

25 



 

4. ROČNÍK 

Vánoční dílna  
 Letos stejně jako loni jsme před Vánocemi (16. a 17. 12.) 

vyrazili do Domu UM v Hostivaři, abychom si vyrobili nějaký pěkný 

dáreček, kterým bychom mohli někoho potěšit. Pod vedením Niky, 

která nám ochotně všechno vysvětlila a ukázala, někteří i s pomocí 

paní učitelky, jsme si vyrobili a ozdobili nejdřív krabičku. Do ní 

jsme pak uložili vlastnoručně ozdobenou kouličku na stromeček. 

Nakonec jsme krabičku ovázali mašlí a dáreček byl hotový. Práce 

nás moc bavila a už se těšíme na velikonoční dílnu v březnu. 

                              Mgr. Pavla Homolová a žáci 4. tříd 

4. C po stopách Karla IV. 
 V letošním roce si připomínáme 700. výročí narození Karla IV., jedné z nejvýznamnějších 

postav naší historie. Žáci 4. C spojili vědomosti z vlastivědy s výtvarnou výchovou a pokusili se 

ztvárnit kresbou stavby, které jsou dodnes viditelnou stopou vlády Karla IV. 

                                                                             Mgr. Zuzana Piherová 
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5. ROČNÍK 

Vycházka na Pražský hrad 
 V rámci rozšíření vlastivědného učiva jsme           

18. prosince 2015 navštívili Pražský hrad. U sochy našeho 

prvního prezidenta T. G. Masaryka nás přivítala milá paní 

průvodkyně, která nás seznámila s programem naší 

vlastivědné exkurze. 

 První velké zastavení se uskutečnilo v naší největší 

katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Připomněli jsme si 

naši nejstarší historii a nejslavnější panovníky českých 

zemí. Obdivovali jsme také prvky gotického slohu 

katedrály i krásná vitrážová okna. Dále jsme pokračovali 

do monumentálního Vladislavského sálu, který se i dnes 

využívá k významným společenským událostem. Zaujalo 

nás, že ve středověku toto místo sloužilo k pořádání 

rytířských turnajů. Prohlédli jsme si i kopie korunovačních 

klenotů. Při procházce hradními nádvořími na nás dýchla 

vánoční atmosféra spojená s vánočním stromečkem a trhy.            

V chladném počasí jsme rádi došli do baziliky sv. Jiří, kde 

jsme si vyslechli pověst o Brigitě a zhlédli jsme ostatky 

sv. Ludmily. Poslední zastávkou byla Zlatá ulička, ve 

které jsme měli rozchod k prohlídce malebných domečků. 

 Natěšeni na blížící se vánoční svátky jsme se 

vrátili spokojeni  do školy. 

             Mgr. Iveta Matyášková, Mgr. Jana Vránková 

                                       a žáci 5. A a 5. B 

 

Má vlast 
 Dne 26. října 2015 jsme navštívili Jízdárnu Pražského hradu, abychom si v rámci výtvarné 

výchovy prohlédli výstavu české krajinomalby „Má vlast“. Viděli jsme spoustu nádherných obrazů, na 

kterých jsme mj. poznali i významná historická místa naší země - hrad Okoř, Vyšehrad, Orlík, Trosky, 

Zvíkov, Kokořín. Seznámili jsme se se jmény a tvorbou významných českých malířů, např. Josef Mánes, 

Josef Lada, Mikoláš Aleš, Jan Zrzavý, Antonín Slavíček a Václav Špála. Poznali jsme, jak se liší pohled 

na krajinu v podání romantických nebo impresionistických umělců. Během prohlídky jsme vyplňovali 

pracovní list s otázkami k výstavě, ale zdálo se nám to lehké.  

 Cestou zpět jsme se zastavili u Letohrádku královny Anny a pak už jsme spěchali do školy. 

Výstava se nám moc líbila. 

                                                                                             Žáci 5. A 
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5. ROČNÍK 

Černé divadlo 
 Dne 3. prosince jsme navštívili divadelní představení 

„N@ výletě v iSvětě“. Odehrávalo se v menším divadle Metro         

v centru Prahy. Celá hra  byla ojedinělá méně známou formou 

černého divadla. Pro mnohé z nás to byl úplně první zážitek, 

kdy jsme mohli vidět, jak se hraje černé divadlo. Okouzlily nás 

efekty a triky herců. V závěru představení jsme si mohli 

vyzkoušet, jak se černé divadlo hraje.  

 Zaujal nás také obsah divadelní hry, který poukázal na 

negativní vliv moderní techniky a počítačů v našem životě. Tak 

pozor!!! 

 Po skončení představení jsme využili adventního času     

k návštěvě vánočních trhů na Václavském náměstí. 

                                               Žáci 5. A a 5. B 

 

Tři králové 
 Tak jsme se plni dojmů a zážitků po vánočních prázdninách vrátili do školních lavic. Společně 

jsme zde završili slavení těchto krásných svátků příchodem „Tří králů“. Přípravy a realizaci dostala na 

starost naše třída 5. B. Všichni jsme se zhostili tohoto úkolu zodpovědně a přichystali si potřebné 

kostýmy a rekvizity. Za krále se převlékly dvě trojice chlapců, ale pomáhali i další. 

 A tak dopoledne 6. ledna mohli tři mudrcové, Kašpar, Melichar a Baltazar, se svými dary, zlatem, 

kadidlem a myrhou, projít celou školou. Zastavili se u paní ředitelky a zástupkyně, ve všech třídách na 

prvním i druhém stupni, v jídelně, u paní hospodářky a pozdravili děti v MC Rarášek. Každého pedagoga 

obdarovali zlatým dukátkem a přinesli štěstí „našemu domu“ K+M+B+2016.  

                                                                       Žáci 5. B a Mgr. Iveta Matyášková 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Vánoční křížovka 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

„Slávku, co jsi koupil mamince k narozeninám?“ ptá 

se spolužák svého kamaráda.  

„Fotbalový míč.“  

„To je dobrej dárek, ale tvoje máma přece nehraje 

fotbal?“  

„To ne, ale ona mi taky k narozeninám dává knížky!“ 

Co to znamená, když v řadě třiceti netopýrů, visících 

hlavami dolů, sedí jeden s hlavou vzhůru? Omdlel! 

Malý komár se právě 

vrátil ze svého prvního 

letu a nadšeně 

vypravuje mamince: 

„Mami, to ti bylo 

prima! Představ si, jak 

jsem tak letěl, všichni 

mi tleskali!“ 
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6. ROČNÍK 

Mikuláš, čerti a andělé 
 Ani tento rok se nemohl obejít bez návštěvy Mikuláše a jeho pomocníků. Návštěva 

proběhla jako vždy dopoledne během vyučovacích hodin.  

 Parta dětí z 6. A a 6. B postupně obešla všechny třídy na naší škole. Stačilo jen 

pořádně zabouchat na dveře, aby žáci zpozorněli. Na prvním stupni se některým mladším 

dětem objevily v očích střípky strachu, zatímco na druhém stupni některé pravé darebáky 

ani netrápilo svědomí. To se mělo změnit. Hned jak se dveře otevřely, do třídy vtrhli čerti 

a připomněli se černými sazemi, které rozmazali dětem po tvářích. Několik nešťastníků 

dokonce skončilo v pytli. Celou situaci zachránil Mikuláš s anděly a žáci byli na další rok 

zachráněni. 

                                                               Nikol Jeřábková 
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7. ROČNÍK 

Hola, hola do Toulcova dvora! 
Toulcův dvůr je středisko ekologické výchovy s výukovou farmou s hospodářskými 

zvířaty. V 7. ročníku se o nich učíme v přírodopisu. Takže jsme skloubili příjemné 

s užitečným a v listopadu vyrazili na výukový program Hospodářská zvířata.  

Dozvěděli jsme se, jak probíhala jejich domestikace, které vlastnosti lidé šlechtěním 

změnili. Společnou úvahou jsme dospěli k závěru, že zvířatům stále zůstaly jejich základní 

životní potřeby (jídla, spánku, úkrytu, volného prostoru k pohybu, rozmnožování apod.), ale 

lidé je často během chovu neumožňují naplňovat. V praktické části programu jsme si zahráli 

na inspektory a šli na farmu zkontrolovat životní podmínky chovaných zvířat. Museli jsme 

uznat, že zvířata ve velkochovech by mohla těm z Toulcova dvora závidět, i když ani tady 

nebylo vše ideální. Během inspekce jsme si prohlédli stáje, chlév, kotce, kurník i výběhy. 

Řadu zvířat jsme si mohli pohladit nebo i nakrmit.  

Po skončení programu jsme odcházeli plni dojmů, zážitků i poznatků, které jsme 

posléze uplatnili v dalších hodinách přírodopisu. 

                                                       Žáci 7. ročníku 
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8. ROČNÍK 

 

Předvánoční výlet na Staroměstské náměstí 
 V úterý 22. prosince 2015, poslední den školy před vánočními prázdninami, jsme 

s naší třídou VIII. B vyrazili do centra Prahy nasát předvánoční atmosféru.  

Z Horních Měcholup jsme jeli vlakem na Hlavní nádraží a pak jsme prošli kolem Prašné 

brány krásně vyzdobenou Celetnou ulicí až k Orloji. Vánoční trh na Staroměstském 

náměstí se právě probouzel z nočního klidu, začínaly tam vonět trdelníky, vánoční 

perníčky, punč, káva a také dřevěné uhlí. Celé náměstí bylo zahaleno zvláštním až 

nezvyklým klidem, bylo příjemné se tam procházet a zastavovat se u jednotlivých stánků 

bez davů lidí.  

 Potkali jsme se s paní učitelkou Ludwig se VII. A, která nás na nápad vánočního 

výletu přivedla. Nakonec jsme si důkladně prohlédli krásně ozdobený vánoční strom, 

pořídili několik fotek a pomalu jsme se kolem Jindřišské věže vraceli na vlak. Cestou jsme 

neodolali u stánků se jmelím a koupili jsme pár větviček do školy.  

 Před polednem jsme se vrátili do školy, kde jsme zakončili poslední školní den 

tohoto roku posezením u stromečku a rozdáním dárků. Ježíšek nás překvapil, dárky jsme 

si zasloužili všichni.  

                                                                    Mgr. Dagmar Mikulášková 

Naše práce z výtvarné výchovy: 

 32 



 

 

 

 

 
 

9. ROČNÍK 

Lyžák 2016 
 Jako každý rok vše začalo u autobusu. Nasedli jsme a vyrazili si užít náš týdenní výlet na 

lyže (a snowboardy). Po příjezdu jsme si obsadili pokoje a vyslechli si pokyny pana učitele. Za 

nedodržování stanovených pravidel a nepořádek na pokoji dostali někteří z nás pořádně do těla.  

 Druhý den jsme vyrazili na svah a tím většina z nás okusila opět po roce jízdu na lyžích. 

Neříkám, že pády nebyly, ale nebylo jich mnoho. Třetí den lyžování musí být půl dne volno, proto 

pan učitel rozhodl, že půjdeme na snowtubing. 

  Zima, mokro, hlad, zábava, strach, že po vás někdo hodí pořádnou sněhovou kouli nebo vás 

shodí na svahu, to všechno jsme po celý týden prožívali, ale svým způsobem jsme si to velice 

užívali. Sedmý den pro nás přijel autobus a my se museli rozloučit. Stesk nechyběl, ale rozhodně 

nikomu nechyběla škola, jenže lyžák skončil a my se museli vrátit zpět. Tak co? Myslíte si, že 

máte na to jet i příští rok? 

                                                                  Jakub Vítek  
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

„Lékař mi tvrdil, že mám ideální předpoklady 

k lyžování.“ 

„Jak to poznal?“ 

„Říkal, že mi dobře srůstají kosti.“ 
 

 

Blondýnka si pustí v autě rádio a ve zprávách 

právě hlásí, že na dálnici jede jedno vozidlo   

v protisměru. 

„Kdyby jen jedno,“ vykřikne blondýnka. „Tady 

jich jedou tisíce!“ 

Citáty ze života: 

Když se po dvou sychravých, deštivých dnech vzbudíš do krásného sluncem zalitého rána, je 

stoprocentně pondělí. 

Pro ženu neexistuje problém, který by se nedal vytvořit. 

Kroužek na klíče je dobrý vynález, který umožňuje ztratit všechny klíče najednou. 

Couvej, couvej, ještě můžeš, couvej… no a teď se pojď podívat, co jsi udělal! 

Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem. 

„Koupila jsem si novou štětku na 

záchod.“ říká blondýnka své kamarádce. 

„Jo? A jaká je?“ 

„No hele, žádnej šlágr, zlatej papír.“ 
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RE-PLAY 
 

Chicken Shoot 
 V téhle hře vystupujete jako farmář jménem Bill. Když si užíváte spánek, 

slepice se vám vloupe do stodoly s cílem ukrást vám obilí. V tu chvíli se 

probudíte a hra začíná. Ve hře musíte postřílet všechny slepice a získat své obilí 

zpět. Jenže to nebude tak jednoduché. Slepice po vás budou házet vajíčka. Těmto 

vajíčkům se musíte vyhýbat, aby nezničila vaši skrýš, za kterou se před nimi 

schováváte. Ve hře cestujete. První level se odehrává ve vesničce a potom se 

přesouváte do lesa. Také se objevíte na Sahaře, v Himalájích a na Antarktidě. 

V poslední úrovni musíte sestřelit hlavní slepici a vyhráváte. Hra je sice už dost 

stará, ale stale dokáže hodně pobavit. 

                                                                              Daniel Brabec 

Postapokalyptický New York ve hře The Division 
 Vyšel trailer ke hře The Division, která spatří světlo světa 8. března. 

Ocitáte se v New Yorku, který postihla apokalypsa. Zvláštní jednotky situaci 

nezvládají, a tak je to na vás. Čeká vás hodně hodin zajímavých misí a zábavy. 

Svou herní postavu si pravděpodobně budete moci modifikovat, nebo si s sebou 

vzít na misi pár psů. Po grafické stránce vypadá hra velmi dobře, už se těším, až 

si hru vyzkouším.  

                                                              Petr Kohlíček 

Super Mario Bros       
 Malý japonský tlouštík, jehož jméno vyslovujeme s italským 

přízvukem, se vydává na jednu z dalších cest. Kdo by nechtěl znovu skákat 

na hlavy hnědým obludkám, želvám a bojovat proti jakékoliv havěti, která 

žije v mnoha levelech. Pravda je, že si všichni říkáme, jak to, že Mario rozbíjí 

hlavou kamenné bloky, ale když se ho dotkne želva, je to game over. Ale        

i přesto, že Maria zabijí úplné maličkosti, by si tuto hru mělo rozhodně zahrát 

každé dítě. 

             Jakub Vítek 

 

Far Cry Primal 
Jako poslední přeživší z vaší lovecké skupiny se naučíte mnoha 

schopnostem. Vytvářet smrtící zbraně, bez kterých nepřežijete ani den. Odrážet 

divoké dravce, kteří se vás budou snažit sežrat ve dne v noci. A hlavně přelstít 

nepřátelské kmeny, ano, i v době kamenné byli lidé pouze lidmi. Zvládnete si díky 

všem nabraným zkušenostem z předchozích dílů podrobit celou zemi Oros? Hra by 

měla vyjít v březnu 2016, tak se těšte. 

                                                              Lukáš Verner 

                           

Hearthstone Heroes of Warcraft 
 Mám tu pro vás další hru od herního studia Blizzard Entertainment. Jedná se o karetní hru v digitální 

podobě, vydané v roce 2014. Jde o typ arény, kde se snažíte nepřítele zničit kartami, které si vykládáte za manu. 

Mana se vám každé kolo zvýší o jeden bod. Čím je karta dražší, tím je lepší. Hra obsahuje 9 hrdinů. Na začátku 

hry máte odemknutého mága, se kterým si odemknete ostatní hrdiny. Ve hře máte 3 základní herní módy, a to 

arénu, hru proti umělé inteligenci a normální hru proti hráčům. V módu proti botům se také nalézají 3 herní 

rozšíření, která si můžete odemknout za herní manu. Za dohrání tohoto rozšíření získáte karty. Za 100 goldů si 

můžete koupit balíček pěti náhodných karet. Nedoporučuji to však začínajícím hráčům, protože je to cenná měna. 

Doporučuji spíše kupovat arény, kde se naučíte herní taktiky. 

                                                       Vojta Franz 
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Výstava Titanic 
 10. února 2016 otevře své brány velkolepá expozice světové výstavy 

Titanic v areálu PVA Letňany na Praze 9, nedaleko od stanice metra Letňany. 

Titanic byl ve své době největší osobní parník světa. Byl určen pro převoz 

cestujících a pošty mezi Evropou a Severní Amerikou. Titanic však ztroskotal 

ve vodách Atlantiku již během své první plavby dne 15. dubna 1912. Zahynulo 

na něm přes 1500 osob.  Na této výstavě se návštěvníci seznámí s osudem 

Titaniku, ale také s obdobím technických objevů, jímž bylo 20. století. Uvidí 

také stovky originálních artefaktů vyproštěných z Titaniku, mezi exponáty jsou 

části vybavení lodi, kusy nábytku, porcelán i osobní předměty cestujících.         

A dokonce i dokonalé rekonstrukce kajut, strojovny a jídelny. Podtrženo, 

sečteno, bude opravdu na co se těšit a za cenu 300 - 350 korun se můžete do    

30. června na tuto výstavu podívat i vy! 

                                                                          Kristýna Brejchová 

 

Ledová sezóna 
 Do kin se dostává nová animovaná pohádka s názvem Ledová sezóna. 

Hlavním hrdinou je lední medvěd Norm, a jak je známo, lední medvědi jsou 

obávané šelmy. Mají obrovskou sílu, uplavou až 100 km v kuse a mohou při 

své mohutnosti běžet až rychlostí 40 km v hodině. Na běžné medvědí normy 

ale Norm kašle, tuleně má rád jako kámoše a ke štěstí mu stačí hlavně dost 

zábavy a žádní otravní turisté na Arktidě. Teď se ale bláznivý projektant 

rozhodne postavit luxusní obchoďák a výletní apartmány přímo na jeho 

ledovém dvorku. Norm musí začít jednat na vlastní tlapu. Se třemi legračními 

parťáky, nezničitelnými lumíky, vyrazí do New Yorku, kde se pokusí 

šílenému nápadu za každou cenu zabránit. A jak to všechno bude dál? To se 

dozvíte, až to uvidíte... 

                                                               Denisa Libánská 

 

Imaginárium v Praze 
 V Praze 1 na Můstku bylo otevřeno nové muzeum, ve kterém vás čekají nevšední zážitky. Jako první část 

muzea je k návštěvě jeden z největších zrcadlových labyrintů v České republice, který vytváří efekt nekonečných 

chodeb a klamných cest. Můžete také navštívit kaleidoskopické kino, které je součástí muzea. V tomto kině 

vzniká pomocí sestavy zrcadel iluze, že promítaný film běží na ohromné kouli, která má 50 metrů v průměru         

a vznáší se ve vzduchu. Speciálně pro toto kino byl vytvořen unikátní film, zachycující největší poklady české 

historie a architektury. Další část muzea je Imaginárium, které nabízí interaktivní video-instalace, laserovou 

harfu, nekonvenční hudební nástroj bambofonomat a obří hlavolamy. Můžete tu  projít před kamerou, která váš 

obraz předá k digitálnímu zpracování a promítne ho zpracovaný před vás. Můžete si také vyzkoušet brnkání na 

harfu, kde struny jsou tvořeny pouhým světlem, či si pohrát s pískem, který mění barvu.  

                                                                                                            Nicola Michálková 

 

Poslední lístky na koncert Simple Plan 
Už jen jedno mrknutí oka… A jsou tu! Populární kanadská punk-

rocková skupina Simple Plan vystoupí živě 5. března v Malé sportovní hale, 

Praha 7 v rámci turné ke své  nové desce Taking One For The Team. Je tu 

dobrá zpráva pro ty, kteří si zatím nezakoupili lístky, protože ještě není zcela 

vyprodáno. Nová deska poprvé udeří na trh 19. února, přičemž vždy nějaká 

částka související s tímto albem putuje na nadaci Simple Plan Foundation, 

odkud jdou peníze na pomoc mladým lidem v nouzi a dětem ohroženým 

nevyléčitelnými nemocemi po celém světě. Pokud se ale cítíte „překyselení“ 

hudbou od Simple Plan, pak vás určitě osloví jejich předskokani - skupina 

Ghost Town. Jinými slovy: Pro všechny to bude jeden velký zážitek. 

                                                                    Nikol Jeřábková 
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První soukromé muzeum Lega v Praze 
 V muzeu si můžete prohlédnout nejen nejstarší 

exponáty z roku 1958, ale také největší modely Lega, které 

se skládají z více než 10 000 kostiček. 

 V Muzeu kostek je od poloviny července 2015           

k vidění nová expozice s dominantou Prahy – Pražským 

orlojem. Model je sestavený z několika tisíc kostiček a jeho 

stavba trvala přes 300 hodin. Dále je na ploše 340 m
2
            

k vidění více než 2500 unikátních modelů rozdělených do    

20 tematických expozic. Na jejich stavbu bylo použito přes        

1 000 000 kostiček. 

 Expozice jsou rozděleny do různých tematických 

celků. Uvidíte např. 300 hvězdných modelů Star Wars, Lego 

city, Cosmos, Space policii, Racers, pohádkový svět, 

architekturu a mnoho dalších. U každého vystaveného 

modelu je vždy uveden rok výroby a počet kostiček, ze 

kterých byl model poskládán.  

 Muzeum najdete v Praze na Národní třídě, otevřeno 

mají každý den od 10 do 20 hodin. 

                                                           Le Tri Hao 

 

Matějská pouť 2016 v Praze 
Matějská pouť se koná od 20. února 2016 

v areálu Výstaviště Praha. Opět na vás čekají 

tradiční i některé nové zahraniční atrakce. 

Vstupné je 25 Kč. Pobavíte se na horské dráze, 

centrifuze, ve strašidelném zámku, domě smíchu, 

u střelnic, na kolotočích, houpačkách, skákacích 

hradech, houpacích lodích nebo na lochnesce. 

Samozřejmě nechybí stánky s rychlým 

občerstvením, obvyklým suvenýrem z Matějské 

pouti bývají orientální cukrovinky a perníková 

srdce. Letošní pouť bude trvat do 17. dubna. 

                         Daniel Brabec 

 

Zimní bruslení 
 Bruslíte rádi? Pokud jste si odpověděli 

kladně, čtěte dál. Přinášíme vám tip, kam v Praze 

vyrazit za bruslením. Pokud se spokojíte s menší 

plochou, můžete vyrazit do obchodního centra 

Europark v Praze Štěrboholech. Bruslí se zde každý 

den od 9 do 21 hodin, vstup je zdarma. Každou 

sobotu čeká návštěvníky program se soutěžemi. 

Motivem letošního bruslení je vesmír. Poslední 

únorovou sobotu se bude konat Vesmírný karneval. 

A že nemáte brusle? Nevadí, můžete si je zde za 

symbolickou cenu 20 Kč půjčit. Tak vzhůru na led, 

bruslí se zde do konce února.   

                                        Denisa Libánská 
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