Na Křimické se stále něco děje…

OBSAH

Milí čtenáři,
Konečně to zima začíná vzdávat a dává prostor teplému slunci a kvetoucím
rostlinám. I když máme radost, že naše milované jaro je tu, pro spoustu
žáků s tím přichází stres z nastávajících přijímacích zkoušek a pohovorů.
Proto doufáme, že tohle číslo Křimdy je dokáže alespoň trochu povzbudit.
Všem, kteří se tohoto období bojí, vzkazujeme, že všechno se dá přežít
a bude líp. V tomto čísle se opět můžete těšit na novou dávku článků,
rozhovor, vtipy a Corgiho komiks. Tak ukliďte zimní bundy, protože
s jarem je tu i nové číslo Křimdy!

Vaše redakce
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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní učitelka Bc. Alena Stavinohová
1. Máte nějakou zajímavou vzpomínku
na děti, které jste v minulosti učila?
Minulost je pro mě zatím jen minulý
školní rok  Učila jsem v přípravné třídě,
kde jsou děti předškoláci, a připravovala
je na první třídu. Dětí bylo 15 a na
všechny mám zajímavé vzpomínky. Např.
v průběhu školní roku byla přijata
holčička z Číny, která neuměla vůbec
česky, takže bylo zajímavé ji učit.
2. Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo
v dětství vaše vysněné povolání?
Vím, že už jako malá jsem si hrála na
učitelku. Tatínek mi vyrobil tabuli a učila
jsem svoji mladší sestru nebo dědečka
z Moravy, který si se mnou často hrál. Mé
vysněné povolání to ale nebylo, spíše mě
lákala práce policistky nebo vojandy.
3. Co ráda děláte ve volném čase?
Volný čas trávím nejraději venku
v přírodě. Ráda chodím na dlouhé
procházky nebo jezdím na výlety po
Čechách. Když je více volného času,
např. o prázdninách, ráda cestuji i mimo
ČR a poznávám nová místa.
4. Na co ráda vzpomínáte z vlastních
školních let?
Ráda vzpomínám na své spolužáky a na
zábavu, která s nimi byla. S některými
z nich se pravidelně vídám dodnes.
5. Co se vám na dnešních dětech nelíbí?
A naopak, co se vám na nich líbí?
Líbí se mi, že jsou odvážné a nebojí se
prosadit. Naopak se mi nelíbí, že si
neváží ostatních lidí, věcí nebo činností,
které pro ně někdo dělá, a berou to jako
samozřejmost.
6. V jakém předmětu jste nejvíce
vynikala a který vám naopak nebyl
příjemný?
Na základní škole jsem měla ráda
všechny předměty kromě anglického
jazyka. Ten mi nikdy moc nešel. Na
druhém stupni jsem vynikala v českém
jazyce i matematice díky skvělým
učitelům, kteří nás učili.
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7. Je něco, co byste na této škole ráda
změnila?
Byla bych ráda, kdyby byla v každé třídě
interaktivní tabule.
8. Jakou knížku máte nejraději a proč?
Moje nejoblíbenější knížka se jmenuje Jak
se zbavit starostí a začít žít od Dale
Carnegie. Obecně mám ráda knížky,
v kterých se dozvím něco nového
a zajímavého.
9. Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste
s nimi udělala?
Promyslela bych, jak je chytře investovat,
aby mi vydělávaly další peníze. Za ty bych
pak jela na cestu kolem světa, koupila si
dům a dalšími penězi pomáhala ostatním.
10. Povolání učitelky je psychicky
náročné, odkud čerpáte sílu a energii?
Z procházek v přírodě a povídáním
s rodinou a kamarády.
11. Měla jste někdy chuť nechat profese
učitelky?
Zatím ne.
12. S kterou postavou z historie nebo
současnosti byste se chtěla setkat a proč?
S Nicolou Teslou, protože mě fascinují
jeho vynálezy.
Vojtěch Franz, Jakub Čecháček
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Filmový festival Jeden svět
V pondělí 14. března se žáci 8. a 9. ročníků
zúčastnili 17. ročníku festivalu dokumentárních filmů
Jeden svět. Promítání dokumentu „Blízký daleký východ“
proběhlo v Městské knihovně v Praze na Mariánském
náměstí. Režisérem tohoto snímku je Filip Remunda
a zabývá se situací na Ukrajině.
Filip Remunda putoval touto zemí a naslouchal
příběhům rodin, které žijí v odloučení. Rodiny žijící
vzdáleně od sebe nejsou schopny nalézt společnou řeč
a ani nevědí o tom, co se vlastně na Ukrajině děje. Na
otázku, kdy válečný konflikt skončí, ještě nikdo nenalezl
odpověď.

Nicola Michálková, Denisa Libánská

Východní Afrika
– kolébka lidstva
V pondělí 22. února se žáci
2.
stupně
zúčastnili
promítání
unikátního
populárně
naučného
dokumentu v rámci projektu Planeta
Země 3000.
Tentokrát
jsme
zavítali
do východní Afriky, kde jsme se
mohli
seznámit
s místy
téměř
nedotčenými člověkem, se zvyky
a tradicemi některých kmenů, ale
i s rozdílným životem ve městech.
Byli jsme překvapeni optimismem, se
kterým se africké děti pohybovaly
v místním prostředí. Milovníci zvířat
se mohli pokochat pohledem na pravé
africké safari a naučit se pravý
význam tohoto slova. Dostalo se nám
dechberoucího pohledu do samého
nitra lávového jezera. Každý si tak
přišel na své a rozhodně jsme si
odnesli plno nových vědomostí.

Nikol Jeřábková, Kristýna Brejchová
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Jarní prázdniny v Krkonoších
Některé děti z kroužku jógy, jejich spolužáci Linda Mikulášková, Kačka Hovorková, David
Procházka, David Mikulášek, Marina van Veen, Klárka Mikulášková, Míša Hynková, Johanka
Štědrá a bývalá žákyně naší školy Lucka Rosičková v roli praktikantky společně s dětmi
turistického oddílu Šelmy z Uhříněvsi vyjeli 6. - 12. března 2016 do Krkonoš na chalupu Jelení
louky. Chalupa se nachází téměř 1000 m. n. m. v panenské přírodě Krkonoš, přímo nad Pecí pod
Sněžkou a výborně tam vaří.
Měli jsme štěstí, přálo nám počasí, dokonce napadl i nový sníh, a tak jsme si do sytosti
mohli užívat zimních radovánek. Nejdříve jsme se rozlyžovali na menší sjezdovce u chaty, další
dny jsme už lyžovali v Peci pod Sněžkou a na závěr jsme si zalyžovali na příjemně upravených
sjezdovkách na Zahrádkách. Nezapomněli jsme ani na závody ve slalomu.

Využili jsme také okruh 600 m dlouhý, který připravil správce chaty v údolí Jeleních luk pro
své hosty. V půjčovně v Peci jsme si na celý týden zapůjčili běžky a nic nám už nebránilo v prvních
krocích na běžkách. Zpočátku jsme byli trochu nejistí, ale nakonec jsme si tento sport oblíbili a trávili
jsme na běžkách každou volnou chvíli. Závěrečný závod v biatlonu (místo pušek jsme se trefovali
míčkem na plechovky) jsme si opravdu užili a ani nám nebylo líto, že vyhrát mohl pouze jeden.
Celý týden jsme hráli táborovou hru na motivy filmu „Marťan“, a tak jsme si venku i v chatě
hráli hry ve skupinách a učili se týmové spolupráci. Museli jsme např. poslepu překonat sněhové
překážky nebo podle indicií vyluštit o jakou planetu se ve hře jedná, nechyběla ani noční bojovka nebo
sněhová bitva.
Za celý pohodový týden chceme poděkovat zdravotníkovi Liboru Čermákovi, vedoucímu
Lukáši Krupkovi a praktikantce Lucce Rosičkové. Za velkou pomoc patří poděkování Míše Hynkové,
Johance Štědré a Lucce Hovorkové.
Těšíme se, že se v příštím roce na Jeleních loukách opět sejdeme! Pro zájemce o fotodokumentaci
uvádíme webové stránky turistického oddílu Šelmy: www.sweb.cz/toselmy.
Mgr. Dagmar Mikulášková
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ZOO Praha
V 7. ročníku se v přírodopisu učíme o cizokrajných ekosystémech. V rámci skupinových
prací tvoříme plakáty s prezentacemi, pouštíme si přírodopisné dokumenty a zjišťujeme
zajímavosti o cizokrajných zvířatech přímo v zoologické zahradě. Letošní březnová exkurze
7. A a 7. B byla příjemnou tečkou za tímto tematickým celkem.
Nejdříve jsme prošli výběhy a pavilony v dolní části zoo s paní učitelkou Ludwig
a Koryntovou a potom si nás v horní části zoo převzala paní učitelka Merxbauerová. Dostali
jsme pracovní listy o afrických zvířatech. Některé informace jsme museli vyhledat v popiscích
u jednotlivých výběhů, jindy stačilo pochytit odpovědi z výkladu paní učitelky. Našli jsme i čas
dobít energii u stánku s občerstvením, takže jsme všichni odcházeli spokojení – „Za všechny
můžu říct, že se nám to líbilo. Každému něco!“

Tonda Krotil a žáci 7. B

Výstava o Karlu IV.
Ve čtvrtek 18. února jsme navštívili putovní výstavu o Karlu IV., která se konala v ZŠ Nad
Přehradou. Výstava byla malá, ale pěkně zpracovaná. Byly tam vystavené práce žáků, které
obsahovaly nejrůznější poznatky z jeho života, např. rodokmen Karla IV., jeho zranění a nemoci,
hrady a města, která založil. Na výstavě byly připraveny krabice, do kterých jsme mohli vhodit
papírek s našimi připomínkami, co se nám na výstavě líbilo a nelíbilo. Na výstavě jsme se zdrželi
krátce, ale určitě nám všem něco nového a pěkného přinesla.

Sabina Šupová, 6. A
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Interaktivní představení v anglickém jazyce
9. února se uskutečnilo několik anglických interaktivních divadelních představení pro žáky 5. – 9. tříd
pořádaných divadelní společností The Bear Educational Theatre.
Herci ve výborné atmosféře odehráli představení Aliens Save the Planet II. a History of England.
Představení zpestřila výuku anglického jazyka, dětem přinesla nebývalé zážitky a novou jazykovou zkušenost.
Nejstarší žáci se zajímavou, zábavnou a vtipnou formou dozvěděli základní informace z historie Anglie.
Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší

Divadelní představení dramatického kroužku angličtiny
V letošním roce probíhá práce dramatického kroužku ve dvou skupinách, vzhledem k velkému počtu členů
souboru. Skupina mladších žáků (3. a 4. třída) nacvičovala muzikál „Help from Friends“, příběh „To Find a Bin to
Put it in“ a pohádku „ The wolf and the Kids“.
Starší děti (5. – 7. třída) připravily scénky „Being polite“, „At the Doctors“ a „Parrot Learns his Lesson“.
Usilovná práce dramatického kroužku již tradičně vyvrcholila 9. a 10. února několika představeními pro
rodiče a žáky 1. až 6. tříd. Herecké a jazykové výkony dětí byly odměněny velikým potleskem spokojeného
obecenstva.
Tečkou na závěr byla účast na soutěži „Come and Show“, ve které naši herci v celopražské konkurenci
dosáhli vynikajících výsledků:
3. místo v kategorii Starters (1. – 2. třída) Ema Balková
4. místo v kategorii Beginners (3. – 4. třída) – muzikál „Help from friends“
1. místo v kategorii Intermediate (5. – 6. třída) – scénka „Being polite“
1. místo v kategorii Advanced (7. – 9. třída) – scénka „ Parrot“
Úspěch na soutěži byl odměnou pro nás všechny.
Mgr. Jan Rusňáková a Ing. Hana Tomší
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Turnaj v dámě
V pátek 1. dubna se ve školní jídelně uskutečnil turnaj v dámě. Z každé třídy prvního i druhého
stupně byli vybráni tři žáci. Panovala veselá a soutěživá atmosféra, děti hrály ve skupinách po čtyřech
a do dalších kol postupovali ti, kteří porazili všechny své skupinové soupeře. V posledním finálovém
kole se napětí zvýšilo a po sečtení vítězných bodů byly vyhlášeny výsledky.
V kategorii mladších žáků se na třetím místě umístil Ladislav Dvořák z 5. B, na druhém místě
Antonín Votava z 5. A a první místo obsadil David Botek ze třídy 5. B. V kategorii starších žáků
3. místo obsadil Petr Kroča z 8. A, druhé místo David Kácl z 8. B a zvítězil Aleks Šešlija ze třídy 6. A.
Děkujeme pořadatelům za organizaci turnaje, vítězům gratulujeme a přejeme úspěch v obvodním kole.
Bc. Michaela Bělicová

Kurz Základy resuscitace
Jak reagovat, když objevíte člověka v bezvědomí? Jak diagnostikovat stav základních životních
funkcí? Jak postupovat v případě zjištění jejich selhání? Každý z nás by měl umět na tyto otázky bez
váhání odpovědět a poskytnout v těchto případech první pomoc – vždyť jde o záchranu lidského života.
V únoru jsme si proto pozvali do školy profesionální lektory z institutu ALTER EGO, kteří v rámci
dvouhodinového kurzu „Základy resuscitace“ seznámili žáky nejen s nezbytnými teoretickými poznatky,
ale dohlédli i na praktický nácvik přístupu k bezvědomému, uvolnění dýchacích cest a nepřímé srdeční
masáže.
Každý absolvent kurzu dostal osvědčení pouze po provedení resuscitace u figuríny a vyplnění
závěrečného testu. Doufáme, že tento kurz pomůže našim žákům v budoucnosti nezpanikařit a správně
provedenou první pomocí třeba i zachránit někomu život.
Mgr. Kamila Merxbauerová
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Koncert Děti dětem
Ve čtvrtek 7. dubna hodin se sešli ve společenské místnosti všichni žáci naší školy, kteří se učí
hře na hudební nástroj u pana učitele Beránka.
Nejdříve se představili nejmladší hráči na flétny, klavír a kytaru. Moc se snažili a my jsme jim
hodně tleskali. Pak předvedli své umění starší žáci, sólově, nebo v duetech. Tohoto koncertu jsme se
zúčastnili i v loňském roce, a proto jsme dokázali ocenit, jakého pokroku děti dosáhly. Byla to taková
generálka na odpolední vystoupení, kdy i rodiče měli možnost si poslechnout své děti na jejich mnohdy
prvním koncertu.
Musíme ještě poděkovat panu učiteli Beránkovi za obětavou péči o žáky naší školy. Již mnoho
let se snaží s úspěchem vychovávat flétnisty, kytaristy, klarinetisty, klavíristy a saxofonisty. Na všechny
tyto nástroje, a věřím, že ještě na mnoho dalších, umí hrát. Moc děkujeme.
Mgr. Miluše Štočková

Projekt školní družiny
Na začátku března se děti z oddělení paní vychovatelky Pospíšilové a Novákové zapojily do
společného projektu „Cvičíme na olympiádu.“ Děti podle tréninkového deníku postupně plní úkoly,
cviky a pohybové disciplíny. Všichni se vyřádí a nasmějí. Sportem ke zdraví a radosti.
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Velikonoční oslavy na Křimické
Rok se s rokem sešel a společně jsme přivítali svátky jara. Letos nám velikonoční
tržnice a besídka vyšly na 22. března. Děti se chvěly nedočkavostí, kdy už se budou moci
pochlubit svými pěveckými, hereckými a tanečními čísly, které si pilně připravovaly.
Na tržnici se opět objevily výrobky, z kterých měli rodiče s dětmi velikou radost.
Poté následovala již zmíněná besídka, za kterou děti sklidily veliký potlesk a pochvalu. Na
besídce vystoupili i žáci 2. stupně, kteří opět předvedli brilantní vystoupení. Všichni jsme
na „naše“ děti velmi pyšní.

Lenka Nováková DiS.
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Matematické soutěže na ZŠ Křimická
Matematický klokan
V pátek 18. března se konalo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Matematický
klokan. Výsledky na druhém stupni byly následující: v kategorii Benjamin se umístili nejlépe žáci 7. A.
Třetí místo obsadila Anička Štěchová se 75 body ze 120 možných, druhé místo Šimon Petrů s 85 body
a zvítězil Honza Dobiáš s 88 body.
V kategorii Kadet zabodovali nejlépe žáci 8. B a předstihli i žáky z deváté třídy, třetí byl Tomáš
Tuček s 58 body, druhý Honza Němec s 62 body a zvítězil Ondra Kolář s 82 body ze 120 možných.
Příklady byly rozděleny do tří bodovaných skupin, v první skupině byly úlohy za 3 body, ve
druhé za 4 body a v poslední za 5 bodů. Za špatnou odpověď se jeden bod odčítal a bylo tak na
rozhodnutí soutěžících, zda raději nenechají úlohu bez odpovědi.
Pro inspiraci ostatních spolužáků uvádím jednu čtyřbodovou úlohu z kategorie Benjamín: „Ve
třídě je 30 žáků. Sedí v lavicích po dvou tak, že každý chlapec sedí vedle dívky a polovina dívek sedí
vedle chlapců. Kolik chlapců je ve třídě?“
(A) 25
(B) 20
(C) 15
(D) 10
(E) 5
Soutěž Matematický klokan je vyhlašována i pro žáky prvního stupně, a to ve dvou kategoriích.
Nejmladší žáci (2 – 3. třída) soutěží v kategorii Cvrček. Dělené první místo v této kategorii obsadili
Matyáš Jindřich a Tadeáš Krutský se 73 body, dělené 3. místo patří Lukáši Randusovi a Danielu
Vargovi (72 body), všichni z 3. A. Žáci 4. – 5. tříd soutěží v kategorii Klokánek. S plným počtem 120
bodů zvítězil Marek Jelínek z 5. A, druhé místo získala Nela Šloufová se 115 body a třetí Veronika
Collinsová se 113 body, obě z 5. B. Blahopřejeme úspěšným počtářům.

Pythagoriáda
Ve středu 30. března proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Na druhém
stupni se zúčastnilo 38 žáků z 6. až 8. V rámci šestých tříd nejlépe dopadl Michal Šlechtický ze 6. A
s 12 body z 15 možných. Na druhém místě se umístil Petr Vítek z 6. B s 11 body. Třetí místo obsadili
společně žáci 6. B Pavel Flaisig a Gábina Švejdová s 10 body. Všichni jmenovaní postupují do
obvodního kola Pythagoriády, které se bude konat 24. května 2016 na ZŠ Kodaňská.
Pythagoriáda pro 7. ročník byla letos velmi náročná, a tak nejlepší řešitelé měli pouze 4 body,
byli to Šimon Petrů a Tomáš Náměstek ze 7. A.
Z osmých tříd nás na obvodním kole budou zastupovat nejlepší řešitelé ze školního kola: Ondra
Kolář s 13 body z 15 možných, Honza Němec s 12 body, oba z 8. B, a Tomáš Vu Van z 8. A s 9 body.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a držíme jim palce do obvodního kola!

Matematická olympiáda
Do třetice všeho dobrého pilně počítali domácí úlohy Matematické olympiády žáci 6. - 8. tříd.
První trojici úloh odevzdávali do konce prosince a druhou trojici do poloviny března. Úspěšnými řešiteli
školního kola se stali Michal Šlechtický z 6. A, Petr Vítek z 6. B, Honza Dobiáš a Tomáš Merta ze 7. A,
Anička Cieslarová ze 7. B, Ondra Kolář a Honza Němec z 8. B.
Všichni jmenovaní se vydali v úterý 5. dubna na ZŠ Kodaňská, kde se konalo obvodní kolo.
Všem jsme drželi palce v konkurenci nejlepších počtářů z celé Prahy 10. Výsledky se dozvíte v příštím
čísle časopisu.
Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho dalších úspěchů na
poli matematiky!
Připravila Mgr. Dagmar Mikulášková
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NOVINKY OD NÁS

Vybíjená dívek 4. - 5. tříd
Dne 23. března se konal turnaj dívek 4. - 5. tříd ve vybíjené. Organizátorem se tentokrát stala
Základní škola Hostivař. Po celou dobu probíhal turnaj v příjemné sportovní atmosféře. Tradičně
soutěžila družstva z pěti základních škol, které se účastní celoroční sportovní soutěže o Pohár starosty
Prahy 15.
Naše dívky bojovaly s velkým nasazením. Absolvovaly celkem čtyři utkání a tři z nich vyhrály.
Jeden prohraný zápas (se ZŠ Hostivař) jim nezkazil náladu ani neubral na bojovnosti a nakonec se těšily
z výborného 2. místa. Pro naši školu tak získaly cenné 4 body.
Za tým tělocvikářů gratulujeme a sportu zdar!
Mgr. Jana Ludwig

Školní florbalový turnaj
V pátek 8. dubna uspořádal pan učitel Carda pro naše nejmladší žáčky jarní florbalový turnaj.
Mohli se ho zúčastnit prvňáci a druháci, kteří se tento sport oblíbili, a že jich není málo. Všichni bojovali,
co jim síly stačily, ale vítěz může být jen jeden. Tentokrát se to podařilo týmu dětí z 2. C ve složení
Karolína Ludwig, Adam Duda, Kristián Dvořák, Marek Školný a Patrik Švec. Druhé místo obsadili žáci
2. A a třetí skončila 1. C. Všichni si zaslouží pochvalu za šikovnost i bojovnost
Mgr. Simona Procházková
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NOVINKY OD NÁS

Florbal mix
Ve středu 17. února naše škola pořádala v rámci Poháru starosty Prahy 15 florbalový turnaj. Za
naše barvy nastoupili: Adam Jeřábek, Jan Bartoška, Matěj Kahovec, Adam Rusňák, Jan Vrzák, Adam
Korbel, Aneta Blažková, Vojta Göpfert a Filip Tuček.
Ve vyrovnaném turnaji se třemi vítězstvími a jednou remízou nakonec naši žáci získali 7 bodů a
zaslouženě zvítězili. Získali tím pro naši školu do Poháru starosty cenné body. V současné době jsme v
celoročním poháru na druhém místě za ZŠ Hostivař a máme před sebou další soutěže, např. v atletice a
cyklistice.
Nezbývá než naším sportovcům poděkovat za reprezentaci školy a do dalších bojů jim držet
palce!
Mgr. Dagmar Mikulášková

(Mini)házená na Křimické!!!
Dovršením tříkolové soutěže „Uhříněveské ligy miniházené“ se stal závěrečný turnaj, který se
letos konal na Základní škole U Obory. 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 celkovým výsledkům:
V kategorii 1. - 3. tříd naše děti získaly výborné 4. místo z šesti družstev. Je to obrovský pokrok,
protože všechny miniházenkářky a miniházenkáři jsou nováčci. Moc jim gratulujeme a přejeme jim další
sportovní úspěchy.
V kategorii 4. - 5. tříd naši starší (mini)házenkáři vybojovali zcela po právu 1. místo. Toto
umístění je výsledkem jejich sportovního nadšení a pečlivé docházky na tréninky.
Všem sportovcům gratulujeme a … jen tak dál!
Mgr. Jana Ludwig
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1. ROČNÍK

Prvňáci v ZOO

Na začátku měsíce března se vypravili žáci
1. A a 1. C do ZOO. Za tímto účelem jim paní
učitelky objednaly nejen výukový program
„Primáti“, ale také krásné počasí.
Přivítala nás slunná Troja a šikovné paní
průvodkyně. Děti byly velmi zvídavé a celá dolní
část zahrady je okouzlila. Dozvěděly se spoustu
informací, a to nejen o opičkách. Prohlížely si také
tučňáky, plameňáky, gaviály, mravenečníky nebo
želvy. Trochu jsme záviděli ranní pohodu lemurům
a z dálky se ozýval křik paviánů. V pavilonu goril je
stále dost návštěvníků, ale statný samec Richard
si zde pečlivě střeží své teritorium. Potěšili jsme
se pohledem na všechny gorilky a sklidili pochvalu
od paní průvodkyně za opravdu všetečné otázky
a pěkné znalosti o přírodě. Máme na co vzpomínat!

Mgr. Jaroslava Hýková

Prvňáčci v knihovně
V únoru se první třídy podívaly do
hostivařské pobočky Městské knihovny. Zúčastnili
jsme se zde besedy s názvem „ Jak to chodí
v knihovně.“
Děti se dozvěděly, co všechno knihovna
nabízí, k čemu slouží a jak zde děti mohou trávit
svůj volný čas. Někteří žáci využili návštěvu
knihovny k vypůjčení knížek. Bylo to příjemné
a poučné dopoledne.

Mgr. Ilona Karafiátová

Ukázková hodina pro rodiče dětí 1. B
Tak i děti z 1. B se dočkaly. Po vzoru svých
kamarádů z 1. A a 1. C dostaly příležitost ukázat se
svým rodičům jako školáčci. A tak se 4. března první
vyučovací hodinu třída 1. B zaplnila nejen dětmi, ale
i jejich rodiči. Dokonce nás navštívila i paní
ředitelka. Děti všem dokázaly, že už jsou to
opravdoví žáci. S nadšením rodičům předvedli, jak se
za půl roku ve škole naučily číst, počítat do dvanácti,
jak dovedou pracovat, dávat pozor, malovat, učit se,
ale i jak si jde ve škole hrát a soutěžit. Všichni si
hodinu s úsměvem užili a našim nejmenším se to
povedlo na velikou jedničku. Odměnou jim byl velký
potlesk od všech rodičů.
Ilona Kotíková
14

2. ROČNÍK

Až po uši v mechu
Nový český animovaný film se na programu kin
neobjevuje moc často. Proto jsme rádi využili
nabídky kina Aero, abychom viděli na vlastní oči a na
velkém plátně úplně nový loutkový příběh Až po uši
v mechu.
V něm se dva lesní skřítci, Bertík a Josefka,
snaží pomoci Rusalce, která neumí zpívat. A kdo je
Bertík a Josefka? Jsou to lesní skřítkové - trnkové.
Bertík se stará o houby, staví jim ohrádky, aby je
neokusovali slimáci, a bojí se tmy. A Josefka šije
houbám nové klobouky.
Jako v každé pohádce vše dobře dopadne.
Bertík se zbaví svého strachu a spolu s Josefkou
najdou pro Rusalku zajímavou práci moderátorky
lesního rozhlasu.
Na konci pohádky jsme si mohli vyzkoušet
práci animátora a nakreslili jsme filmovou dekoraci houby v mechu. No, řekněte, komu se podaří stát se
na chvíli filmařem?

Mgr. Lenka Zadražilová a žáci 2. C
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3. ROČNÍK

Jeden svět
Žáci třetích tříd navštívili mezinárodní filmový festival Jeden svět. Tento festival se
zabývá lidskými právy a aktuálním děním ve světě. Děti zhlédly tři krátké filmy.
První film se jmenoval Nejsem z cukru. Hlavní hrdinkou byla Michelle, která kvůli své
silné postavě zažívala mnoho trápení a dokonce i šikanu ze strany spolužáků. Michelle nakonec
díky podpoře rodiny a své kamarádky dokázala zhubnout.
Druhý film se jmenoval Rok bez rodičů. Vyprávěl o těžké situaci chlapce, který společně
se strýcem a bratrancem utekl z válečné Sýrie do Nizozemska. Jeho rodiče ale neměli dostatek
peněz, aby mohli odejít společně s ním.
Závěrečný film s názvem Dům plný snů byl o velkém domě, kde rodiče a desetiletá Anne
pečují o lidi s mentálním postižením. Pro Anne jsou ale její spolubydlící kamarádi, se kterými si
hraje a tráví volný čas.
Po skončení projekce si děti mohly o filmech popovídat s koordinátory projekce.
Bc. Alena Stavinohová

Chce být hasičem jako táta
Kdo? Honzík Dvořák, žák 3. B. Jeho tatínek je profesionální hasič a v rámci výtvarné
soutěže PO očima dětí umožnil žákům 3. B ZŠ Křimická návštěvu v Hasičské stanici na Průběžné
ulici. Žáci si tak lépe mohli představit a uvědomit důležitost tohoto povolání.
V jednopatrové budově s výjezdovými garážemi a zásahovou technikou slouží 60 hasičů
v třísměnném 24hodinovém režimu služby. Je zde též oddělení prevence ochrany obyvatelstva pro
městské části Praha 10, 15 a 22. Součástí stanice je i třípatrová cvičná věž pro výcvik a požární
sport se sportovním hřištěm pro kondiční cvičení. Celým objektem nás, kromě pana Dvořáka,
provázel i velitel čety pan Vinický. Žáci si mohli prohlédnout místnosti pro práci s různými
technickými vymoženostmi, jako jsou počítače, kamery, vysílačky a jiné, a též prostory pro relaxaci
a odpočinek po noční službě. Nejvíce je však zaujala požární technika, zvláště vozidla. Mohli si
zblízka prohlédnout speciální auto pro vyprošťování, autojeřáb, velkokapacitní cisternu IVECO,
automobilový žebřík, speciální chemické auto, dekontaminační přívěs BUTTER 24 a přívěs
s raftovým člunem pro záchranu na vodě. Vyzkoušeli si hasičský oblek i s dýchacím přístrojem,
zkusili si manipulaci s těžkým hasičským nářadím a uvědomili si, jak je fyzicky, ale i psychicky
toto povolání náročné. Honzík s tatínkem nám nakonec předvedli skluz po tyči, který vyžaduje
velkou obratnost, rychlost a odvahu.
Všichni odcházeli nadšeni, plni nových poznatků o nelehké a důležité práci těchto lidí.
Anna Chmelařová
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4. ROČNÍK

Velikonoční dílny
Velikonoce patří mezi jedny z nejoblíbenějších svátků. Každý s chutí a radostí
připravuje jarní výzdobu. Symbolem Velikonoc bývá i zajíc. Žáci 4. B a 4. C navštívili
23. března DDM v Hostivaři, kde si pod vedením zkušené lektorky zhotovili velikonočního
zajíce. Děti měly k dispozici širokou škálu barev a během hodiny a půl bylo na světě
několik různobarevných zajíců...
Návštěva DDM se žákům velmi líbila a již dnes se těší na další setkání a možnost
vytvořit si zajímavou dekoraci.

Mgr. Zuzana Piherová

Jeden za všechny, všichni za jednoho - šikana není hra
V úterý 16. února jsme se zúčastnili preventivního programu zaměřeného na boj
proti šikaně. Program se konal v Muzeu Policie ČR. Bylo to vlastně divadelní představení, ve
kterém se zpívalo, hrálo a mezi tím jsme se dozvěděli, co bychom měli dělat, kdybychom
byli obětí nebo svědkem šikany, a jak zavolat na linku bezpečí.
Program byl veselý, moc se nám líbil, a při tom jsme se i něco dozvěděli.

Mgr. Pavla Homolová
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5. ROČNÍK

Výlet do ZOO
Pondělní ráno 21. března nás čekala přírodovědná exkurze do ZOO, na kterou jsme se všichni
těšili. Tentokrát byla pojata formou skupinové práce a plněním různých úkolů. Naši trasu jsme
zaznamenávali do orientačního plánu ZOO a vypisovali jsme si různé zajímavosti.
Co nás tedy zaujalo v ZOO?
Kuba: Líbili se mi mloci, protože se umí dobře maskovat.
Honza: Nejvíc mě zaujal lachtan, který se jmenoval Meloun.
Teraza H.: Hodně se mi líbili tučňáci. Jsou to roztomilí a nelétaví ptáci, kteří nádherně plavou.
Tereza P.: Moc se mi líbili pávi, jak se nám pyšně předváděli.
Společná práce se nám vydařila a odnesli jsme si spoustu veselých zážitků.
Žáci 5. A a 5. B

Můj stát
2. března jsme se vydali na výstavu Můj stát do Hrzánského paláce na Hradčanském náměstí.
Cestou jsme viděli Černínský palác, kde je ministerstvo zahraničí. Líbila se nám i Loreta, která nám
připomněla prvky barokního slohu.
V Hrzánském paláci se nás ujal průvodce a prošli jsme s ním do výstavních sálů. Díky expozici
jsme se seznámili s historií státních symbolů, mezi něž patří malý a velký státní znak, státní barvy,
státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. Zajímavý výklad průvodce nás
všechny zaujal. Také jsme řešili skládačky a puzzle. Na závěr jsme si vše, co jsme se dozvěděli,
zopakovali formou komiksu.
Na zpáteční cestě jsme ještě viděli chrám sv. Víta a Zlatou uličku. Byl to skvělý zážitek.
Žáci 5. A a 5. B

Nejhezčí kraslice
Po skončení velikonočních prázdnin jsme ve
třídě 5. A uspořádali soutěž o nejkrásnější
velikonoční kraslici. Děti přinesly vykoledovaná
nebo ručně zdobená vajíčka a z nich jsme vytvořili
malou výstavu. Společně jsme hlasovali a vybrali
nejhezčí kraslici. A jelikož byla všechna vajíčka
krásně nazdobená, bylo pro nás obtížné vybrat to
nejhezčí...
Žáci 5. A
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ
Už vás nebaví váš účes? Zkuste něco netradičního. Máme nápady pro holky i kluky.
(Podmínkou je velká odvaha a opravdu tolerantní rodiče.)

Ptá se Pepíček Aničky:
„Aničko, jak se jmenuje tvůj pes?“
Anička na to: „Nevím.“
„Jak to?“ ptá se Pepíček.
„On se mnou nemluví!“
Roman dostal ve škole pětku
z matiky a jedničku z hudebky.
Přišel domů a otec na něj spustí:
„Tak ty dostaneš pětku z matiky
a pak si ještě prozpěvuješ?!“
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Zvířátka se v lese domlouvají, že pojedou na výlet.
Lev velitel říká:
„Nezapomeňte si vzít pití, svačinu a pláštěnku.“
Žába opakuje:
„Nezapomeňte si vzít pití, svačinu a pláštěnku.“
Lev dodá: „A provázek.“
Žába opakuje: „A provázek. “
Lev se naštve a řekne:
„A ta zelená obluda zůstane doma!!!“
A žába: „Chudák krokodýl, tolik se těšil.“

6. ROČNÍK

Vařím, vaříš, vaříme…
Jednou v pátek si pro nás paní učitelka Kučerová připravila na pracovní činnosti něco, co jsme ještě
nedělali. Pečení pizzy. Na pracovních činnostech jsme pekli a zdobili jen cukroví na Vánoce. Mnozí z nás už pekli
pizzu doma, ale ne ve škole. Na začátku hodiny jsme si šli sednout do „jídelny“, která je hned vedle kuchyňky.
Tam nám paní učitelka dala pár instrukcí, např. jak správně rozbalit těsto, nebo že si musíme umýt ruce před tím,
než budeme s těstem pracovat. Hodina byla zábavná. Rozdělili jsme se na tři skupinky a šli jsme k linkám, které
jsme si nejprve umyli. Poté nám paní učitelka dala listové těsto, které jsme museli rozbalit, což nebylo zrovna
jednoduché. Na těsto jsme potom navrstvili všechno možné, co si kdo přinesl. Naše pizza se skládala z těsta,
kečupu, rajčat, slaniny, šunky, salámu a sýra. Hodina byla zábavná a pizza se nám všem moc povedla.
Míša Hertlová

Výstava můj stát
Ve středu 16. března se třídy 6. A a 6. B zúčastnily výstavy Můj stát v Hrzánském paláci na Hradčanech.
Výstava byla rozdělena na dvě části. Nejdříve jsme si poslechli výklad pana průvodce o státních symbolech.
Dozvěděli jsme se například, jak v historii vypadal státní znak nebo že československá hymna byly vlastně dvě písně
spojené dohromady - Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýská. Poté jsme si prohlédli výstavu, vyplňovali jsme
pracovní listy, skládali puzzle a prohlíželi si komiks. Cestou domů jsme byli rádi, že tentokrát schody vedly dolů a
ne nahoru jako cestou tam. Celý výlet byl naučný, hezký a krásně propracovaný.
Míša Hertlová
Součástí akce byla i fotografická soutěž. Žáci měli za úkol fotit zajímavá místa na Pražském hradě.
Fotografovalo se hodně, ale málokdo své výtvory do soutěže zaslal. Nakonec byly oceněny práce Gabriely Švejdové
a Aničky Vápeníkové (foto dole). Dívky získaly drobnou odměnu a velkou pochvalu.
Mgr. Simona Procházková
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7. ROČNÍK

Muzeum voskových figurín Grévin
Chcete zažít večírek se světoznámými celebritami? Vyrazte do muzea voskových figurín Grévin
jako my, sedmáci. Pracovní listy sice naznačovaly, že se seznámíme především s historickými osobnostmi
našich a světových dějin, ale nakonec nám neunikly ani osobnosti ze sportu, kultury a politiky. Karel IV.,
Rudolf II., Jan Amos Komenský, Jan Hus, Marie Terezie, T. G. Masaryk, Václav Havel, Barack Obama,
Bedřich Smetana, Karel Gott, Lucie Bílá, Brad Pitt, Jaromír Jágr - ti všichni a mnozí další se s námi
ochotně fotografovali. Náš průvodce nám navíc sděloval zajímavosti z jejich života. Ke skvělému zážitku
přispívaly i důmyslné kulisy, hudba a barevné efekty. V průběhu programu jsme si mohli dokonce na
počítačovém programu navrhnout figurínu s naší tváří. Všichni jsme si to moc užili.
Žáci 7. B

Noc ve škole
Noc ve škole byla pouze akcí naší třídy 7. B. 3. března v 19 hodin jsme se sešli ve škole a pak
začala pořádná legrace. Do tříd jsme natahali spacáky, karimatky, a kdo nechtěl spát na karimatce, šel si do
tělocvičny pro žíněnku. Učebny jsme přeměnili na provizorní noclehárnu, jídelnu a hernu. Kluci pouštěli
muziku, zpívali jsme, tancovali, řádili navlečení ve spacácích, hráli karty, pouštěli filmy, povídali si
a průběžně si cpali břicha donesenou večeří. V deset večer jsme všichni zalehli – kluci v naší třídě, holky
v učebně přírodopisu. Zhasli jsme, ale pusu a oči jsme ještě dlouho nezavřeli. Ráno byl budíček už
v 6 hodin – v tolik totiž začíná ve škole zvonit. Kluci se probrali docela rychle, „jestřábi“ si dali ranní
rozcvičku. Holky měly start pomalejší. Před 8. hodinou již byly obě učebny znovu připravené k učení
a o strávené noci svědčily jen tašky u zdi, u některých kruhy pod očima a pomalejší reakce. Každopádně to
byl pro všechny zúčastněné nezapomenutelný zážitek.
Žáci 7. B
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8. ROČNÍK

8. B a příprava na Velikonoce
Letos nás překvapily velikonoční svátky krátce po jarních prázdninách,
a tak jsme měli na přípravu výrobků na velikonoční tržnici méně času. Naštěstí
jsme v 8. B dobrá parta, všichni spolupracovali, a tak nám to šlo rychle od ruky.
Karolína Lukavská s Dominikou Jarošovou našly na internetu návod na výrobu
antistresových velikonočních králíčků, které jsme vyráběli z ponožek, rýže,
knoflíků a stužek. Přidal se k nim i Ondra Kolář a Petr Lukášek, i když popravdě
řečeno, nelze přesně stanovit jejich podíl na hotové práci, neboť chvílemi to
vypadalo, že celou přípravu trochu komplikují…

Druhá skupina ve složení Johanka Javorová,
Bára Skálová, Daniela Márová, Vendula Máliková,
Terka V. Černá, Aneta Jindřichová, Svitlana Slipchenko
a Terka Černá pracovala na zdobení velikonočních
vajíček. Nutno podotknout, že používala zcela
netradiční způsoby barvení a moderní úpravu povrchu.
Tomáš Tuček a Filip Todorov připravili několik
květináčů s osením a Petr Lukášek s Davidem Káclem,
Víťou Shorbanem a Honzou Němcem květináče barvili.

Závěrečné úpravy květináčů s osením zbyly opět na holky, opravily barvy na květináčích
a dozdobily osení. Lara Wagner a Jana Zajacová dozdobily květináče krepovým papírem a mohli jsme
vyrazit na velikonoční tržnici! K naší velké radosti byl o výrobky velký zájem a všechny velmi rychle
zmizely z pultu. Příště jich musíme vyrobit více!
Mgr. Dagmar Mikulášková
Česká krajina očima žáků osmých tříd

Autoři: Jana Zajacová, Vendula Máliková, Tomáš Tuček
Vitaliy Shorban, Natálie Brabcová, Natálie Polesná
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9. ROČNÍK

Pojďte hádat přísloví
V hodinách němčiny a angličtiny jsme pod vedením paní učitelky Ludwig a Tomší
připravili pro naše spolužáky soutěž. Přeložili jsme některá známá přísloví, a aby to nebylo
tak těžké, připojili jsme i kresby. Naše práce jsou vystaveny v 1. patře pavilonu B2, takže
přijďte hádat. Na této stránce můžete vidět práce Nikoly Jeřábkové, Denisy Libánské,
Veroniky Borůvkové, Kristýny Brejchové, Dominiky Hertlové, Adély Procházkové a Davida
Wheelera.
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ
Čím se liší muži a ženy:

Když je hromadná doprava opravdu hromadná…

Střípky ze světa počítačů:
Co je to hardware?
To je ta část počítače, do které můžete kopnout, když přestane fungovat software.
Když se vám neukáže obraz na monitoru, použijte prachovku.
A když ani to nepomůže, zapněte si počítač.
Seznam - najdu tam, co neznám... Google - najdu tam, co hledám!
Víte, co je to hardware?
To, co se nedá volně zkopírovat!
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RE-PLAY

Samorost 3
První Samorost vyšel již před třinácti lety. Šlo o jednoduchou,
ale překrásnou webovou flashovku, poté přišel Samorost 2 a nyní tu
máme Samorost 3, který je ze všech dílů nejpropracovanější. Je to
dobrodružná animovaná hra plná hlavolamů a miniher od tvůrců
Machinária a Botaniculy. Na kosmické výpravě prozkoumáte devět
planetek, poznáte jejich podivné obyvatele a rozlousknete záhadu
kouzelné flétny. Hra má nádherné kreslené prostředí a nádhernou
hudbu. I když hra není moc dlouhá, určitě si ji užijete.
Daniel Brabec

The Elder Scrolls Online
Elf, člověk, skřet, khajiit nebo argonian. Vyberte si rasu
a jděte do bitvy o Tamriel. Prozkoumejte zákoutí světa,
objevujte nové nepřátele a chraňte se před mocnými draky.
Vytvářejte aliance a útočte na bosse a osvobozujte svět od
falmrů, upírů, banditů a další skyrim havěti. A to vše s pravými
lidmi online.
Elder Scrolls se zas předvedl a přináší nám úžasnou
novou online hru The Elder Scrolls Online. Hra nám tentokrát
dává na výběr cestovat po celém Tamrielu a vzpomínat na stará
města ze starších dílů. Hra vyšla na PlayStation 4, Xbox One,
Microsoft Windows a Mac OS. Cena je zatím vysoká, ale stojí
to za to. Máte na to vrátit se do jedné z nejvíce návykových her,
co kdy světlo světa spatřila?
Jakub Vítek

Shakes and Fidget
Shakes and Fidget je zábavná, satirická, fantasy
a RPG hra v jednom. S více než 50 miliony hráčů je
SFGAME jednou z nejoblíbenějších online her na
světě! Nyní si můžete vybudovat svoji pevnost,
prozkoumat 14. podzemí, zatočit si kolem štěstí,
s drahokamy si vylepšovat své předměty a využívat
více míst v batohu.
Daniel Brabec

HTC Vive VR
Nový VR headset od společnosti HTC přesune svět z vaší obrazovky přímo do vašeho pokoje.
S pomocí speciálních ovladačů, jež přichází se samotným headsetem a snímači pohybu si budeme moci
užít herní zážitky jako nikdy předtím. Díky spolupráci společnosti HTC s Valve, americkým herním
gigantem, stojícím za digitální distribucí systému Steam a mnoho známými herními tituly, je opravdu na
co se těšit. Tento set se poprvé objevil na Game Developer's Conference v roce 2015 a předobjednat si ho
můžete již teď, pokud se ovšem nebojíte jeho poněkud vysoké ceny, která však, doufáme, je oprávněná.
Kristýna Brejchová
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CO? KDY? KDE? JAK?

Labyrinty a bludiště
na zámku Loučeň
V zámeckém parku v Loučni bylo
otevřeno labyrintárium. Nachází se zde jedenáct
zahradních labyrintů a bludišť na jednom místě.
Bludiště a labyrinty propojuje přesně vytyčená
naučná stezka s obsáhlými, tematicky řazenými
informacemi o historických kořenech, ale
i současnosti labyrintů a bludišť. Dozvíte se z ní,
že labyrint hrál odpradávna svoji mnohdy
tajemnou roli v rozličných starých světových
kulturách. Svou jedinečnou cestu zámeckým
parkem o celkové rozloze 23 hektarů si určitě
každý užije a zažije při ní mnoho zábavy.
Nicola Michálková

Připravte si krabici kapesníčků
Rok 2016 se nese v duchu velkých filmových
titulů. Teď se můžeme nejvíce těšit na zfilmování velmi
úspěšné knihy „Než jsem tě poznala“ od Jojo
Moyesové. Velmi dojemné drama si získalo hromady
příznivců okolo celého světa.
Příběh pojednává o životě Louisy Clarkové,
která se se svým životem dostala do slepé uličky.
Naopak Will je úspěšný a bohatý mladík, který svůj
život miluje. V jeden den se ocitne ve špatnou chvíli na
špatném místě a zůstane upoután k invalidnímu vozíku.
Louisu si najme jako svou pečovatelku, která dostane
pouhých šest měsíců na to, aby ho přesvědčila, že ještě
má důvod žít. Drama do kin dorazí na konci školního
roku a věřte nebo ne, pořádně si propláchnete slzné
kanálky.
Nikol Jeřábková

Alenka v říši divů: Za zrcadlem
Od 26. května 2016 se v kinech můžeme těšit na
pokračování všem známého filmu „Alenka v říši divů“. Alenka
Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik
posledních let na divokých vlnách světových oceánů jako
mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné
zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde
se znovu shledá se svými starými známými: bílým králíkem,
houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým
kloboučníkem. Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými
přáteli i nepřáteli v různých dobách jejich životů. Alenku čeká
nebezpečná cesta, během které musí zachránit potrhlého
kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas.
Denisa Libánská
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KOMIKS

