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Vážení rodiče, milí žáci
a přátelé školy,
srdečně Vás zveme na

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
SETKÁNÍ
v úterý 13. prosince 2016
V 16.30 hodin bude zahájena
VÁNOČNÍ TRŽNICE, kde si můžete
zakoupit výrobky našich žáků, zahřát se
čajem a ochutnat cukroví.
V 17 hodin se sejdeme
na ZPÍVÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH
v atriu školy.

OBSAH

Milí čtenáři,
vítáme Vás při čtení prvního letošního čísla časopisu Křimda. Toto číslo tvoří nová redakční
rada v čele s Terezou Lachovou a Sárou Nygrýnovou. Čekají Vás nejen aktualizované
rubriky, které znáte z minulých let, ale i rubrika zcela nová, která vás, doufáme, potěší.
Nese název Talent a budeme v ní přinášet rozhovory s nadanými a úspěšnými dětmi z naší
školy. Jako první jsme oslovili Adélu Čechovou, která se věnuje baletu. Není to sice úplná
novinka, ale tvůrci komiksových příběhů se změnili, a tak můžete očekávat nová
dobrodružství a zábavu. Nezbývá nám nic jiného než doufat, že budete s naší prací
spokojeni a že se vám budou naše nápady líbit.

Vaše redakční rada
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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Jana Rusňáková
Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo
v dětství vaše vysněné povolání?
Moje maminka je také učitelka. Od mala
jsme ji se sestrou pozorovaly, jak s dětmi
pracuje, kolik elánu do práce vkládá.
Myslím, že volba byla jasná.
Na co ráda vzpomínáte z vlastních
školních let?
Na střední škole jsem bydlela na internátě
asi 140 kilometrů od domova. Brzy jsem
se osamostatnila. Asi nejvíc vzpomínám,
jak jsem si v osmnácti letech sbalila kufr
a odjela na rok studovat do zahraničí.
Zkušenost k nezaplacení. A ještě na
fotografický kroužek, kde jsme si sami
vyvolávali fotografie.
V jakém předmětu jste nejvíce
vynikala a který vám naopak nebyl
příjemný?
Školu jsem měla ráda. V srpnu jsem se
těšila, že už škola začne. Nejvíce mě
bavil dějepis. Paní učitelka velice hezky
vyprávěla, její hodiny byly zajímavé.
Naopak chemie a fyzika nebyly zrovna
mé oblíbené předměty.
Máte nějakou zajímavou vzpomínku
na děti, které jste v minulosti učila?
Asi nikdy nezapomenu na své „první“
děti, které jsem učila po vysoké škole.
Co se vám na dnešních dětech nelíbí? A
naopak, co se vám na nich líbí?
Líbí se mi, že jsou zdravě sebevědomé,
mají zájem se něco naučit a umí vzít za
práci. Když se mi něco nelíbí, tak to
řeším hned na místě.
Měla jste někdy chuť nechat profese
učitelky?
Ne.
Je něco, co byste na této škole ráda
změnila?
Změnila bych atrium, což je určitě
v plánu. Do své třídy bych si přála
interaktivní tabuli. Jinak jsem spokojená.
Naše škola se mi líbí.
3

Co ráda děláte ve volném čase?
Ráda vyrážím s rodinou na výlety nebo
jen tak doma společně pracujeme, ale i
odpočíváme. Někdy zajdu s kamarádkami
na večeři nebo do kina. Docela pravidelně
chodím cvičit. Také ráda vařím a peču.
Máte z něčeho strach?
Bojím se válek. Přeji si, aby Evropa ustála
migrační vlnu.
Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste
s nimi udělala?
Hodně peněz bych určitě rozdala v rodině
a to my máme velikou rodinu! Problém je
v tom, že nesázím. Tak to určitě nic
nevyhraju.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Mám ráda maminčiny bramborové
knedlíky, červené zelí a kachnu.
S kterou postavou z historie nebo
současnosti byste se chtěla setkat
a proč?
Z historie asi s Komenským. Kdo ví, co by
mi řekl na výuku jazyků.
Anna Cieslarová, Tereza Skládalová

NOVINKY OD NÁS

Co o mně ještě nevíte?
Asi o mně ještě nevíte, že ráda pomáhám
s výcvikem vodicích psů. To jsou psi, kteří umí
doprovázet nevidomého člověka. Vodí ho po městě, do
školy, do práce, k lékaři, jezdí s ním metrem i tramvají.
Dokonce mají povolen vstup i na koncerty nebo do
divadel. Takový pes musí být dobře vycvičen. Musí
rozlišit, kdy pracuje, a pak se soustředí pouze a jedině na
tuto činnost, a kdy má volno, a to pak dovádí jako každý
jiný pes. Ale úplně nejdůležitější je, aby vodicí pes byl
hodný a trpělivý. Pro tyto vlastnosti se k výcviku nejlépe
hodí a je nejčastěji využíván labradorský retrívr.
Práce předvychovatele štěněte je nesmírně náročná a zodpovědná. Malé štěně je jako
malé miminko. Často spí, počůrává se a musí se všude nosit v náručí. Už od malička se ale učí
poslušnosti. Základem je, aby se mladý pejsek naučil přiběhnout na přivolání. A také se musí
naučit podávat věci a přinášet předměty. Pak přijde pro předvychovatele štěňat ta nejtěžší chvíle
- předávání štěňat, tedy spíš už ročních pejsků, do speciálního výcviku. Těžko se mi loučí
s kamarádem. Ale vědomí, že bude někomu jinému přinášet radost a že bude pomáhat, je
povznášející pocit. Pomáhat je prostě hezké.
Mgr. Ivana Heboussová

Hudební vystoupení třídy 2. A na oslavách Prahy 15

V závěru loňského školního roku si prvňáčci připravili vystoupení pro rodiče - výběr
písní a básní, které se naučili v průběhu roku. Hudební setkání se natolik zalíbilo, že byli žáci
celé třídy 2. A pozváni k vystoupení na zářijových Dnech Prahy 15 - 24. září na hřišti SK Horní
Měcholupy. Děti se pilně připravily a za klavírního doprovodu třídní paní učitelky vzorně
reprezentovaly naši školu.
Na vystoupení zazněly tři písně: Vodník, Karkulka a Káča našla ptáče. Jelikož se jednalo
o sobotní akci, nebyla účast třídy 100%, o to větší poděkování patří všem přítomným, kteří
slovy paní zástupkyně: „svým zpěvem potěšili, pohladili a přinesli radost“.
Mgr. Jaroslava Hýková
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Letošní školní rok je plný změn, což se týká i redakční rady našeho časopisu. Následující dva
roky budou pro vás Křimdu připravovat:

Anička Cieslarová

Vojta Kápička

Daniel Vaniš
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Matěj Lůžek

Tereza Skládalová

Lucie Příkopová

Jakub Tregner

Matěj Borský

NOVINKY OD NÁS

Sára Nygrýnová

Kristýna Štěpánská

Lucie Nguyen

Veronika Boháčová

Tereza Lachová

Míša Roháčová

Eliška Štědrá

Adéla Tempelová
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Kroužky vedené učiteli školy – školní rok 2016/2017:
keramický kroužek
keramický kroužek
keramický kroužek
florbal
florbal
florbal
florbal
hudební kroužek
dramatizace v Aj
dramatizace v Aj
kroužek miniházené
kroužek miniházené
příprava na přijímací
zkoušky z Čj

1. tř.
1. tř.
2. - 5. tř.
1. stupeň
1. stupeň
2. stupeň
2. stupeň
2. tř.
2. - 6. tř. pokr.
2. - 6. tř. zač.
2. - 3. tř.
4. - 5. tř.

středa
čtvrtek
čtvrtek
pondělí
středa
úterý
čtvrtek
středa
úterý
čtvrtek
čtvrtek
středa

14.00-15.00
13.00-14.00
14.00-15.30
14.30-16.00
14.30-16.00
15.30-17.00
15.30-17.00
13.15-14.15
14.15-15.15
14.15-15.15
14.00-15.30
13.10-14.30

Z. Šimková
Z. Šimková
Z. Šimková
J. Carda
J. Carda
J. Carda
J. Carda
J. Hýková
J. Rusňáková, H. Tomší
J. Rusňáková, H. Tomší
J. Ludwig
J. Ludwig

9. tř.

čtvrtek

14.00-15.00

S. Procházková

Další kroužky - školní rok 2016/2017:
anglic. konverzace se
zahraničním lektorem

1. st.

čtvrtek

14.30-15.30

Agentura ABILITY

hra na flétnu
hra na flétnu
hra na flétnu
šachový kroužek
badminton
badminton
věda nás baví

pokročilí
mírně pokročilí
začátečníci
1. stupeň
1. - 9. tř.
1. - 9. tř.

středa
středa
čtvrtek
čtvrtek
pondělí
pondělí

13.30-14.30
14.30-15.30
13.00-14.00
14.45-15.30
14.00-14.45
13.45-14.30

K. Zezulová
K. Zezulová
K. Zezulová
V. Kovář
T. Matysková
N. Terzičková

1. stupeň

pondělí

13.30-14.30

Š. Bicanová

keramický kroužek
keramický kroužek
keramický kroužek
keramický kroužek
joga
Ohňostroj barev
Ohňostroj barev
Ohňostroj barev
fotbalový kroužek

1. stupeň
1. stupeň
1. tř.
2. - 5. tř.
1. - 5. tř.
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. - 9. tř.

pátek
pátek
úterý
úterý
úterý
středa
středa
čtvrtek
úterý

13.00-14.15
14.15-15.30
13.00-14.00
14.00-16.00
14.00-15.00
13.30-15.00
15.00-16.30
14.30-16.00
14.00-15.30

J. Kasíková
J. Kasíková
M. Štočková
M. Štočková
D. Mikulášková
E. Antošová
E. Antošová
E. Antošová
A. Mészárosová

taneční kroužek
Hýbeme dětmi

1. stupeň

pondělí

15.00-16.00

M. Hrstka

zač./pokroč.
zač./pokroč.

pondělí
čtvrtek
pátek

16.00-19.00
13.45-16.45
13.40-14.40

M. Rašín
M. Rašín
MUDr. K. Švejdová

oddíl judo
oddíl judo
rehabilitační cvičení
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Dopravně bezpečnostní den
Dne 23. září 2016 se zúčastnily některé třídy naší školy dopravního dne. Akce se konala
u přehrady v Hostivaři. Pořádala ji MČ Praha 15 ve spolupráci se složkami integrovaného systému.
Byly zde prezentovány různé záchranářské zásahy, např. záchrana topícího se člověka, ukázka
policejních psů útočících na povel na pachatele nebo koně přecházející přes hořící slámu. Na stanovištích
jsme mohli plnit různé úkoly. Po jejich splnění jsme dostali malou odměnu, např. notýsek, záložku.
Mohli jsme také zkusit s kamarády zvednout padák. Museli jsme chytit provazy, běžet a vítr padák
nadnášel. Byla tam i krátká trať s různými překážkami, kterou jsme si mohli projet na kole.
Eliška Jarvisová

Prevence na naší škole
Jako každý rok, tak i letos jsme očekávali dlouho naplánovanou návštěvu policistů z oddělení
prevence. Témata preventivně vzdělávacího programu jsou přizpůsobena konkrétním věkovým
skupinám a jsou vzájemně propojena.
5. třídy absolvovaly program Drogy I. Byl zaměřen na tzv. legální drogy - tabák, alkohol, léky.
Úsilí je zaměřeno na to, aby si již v tomto věku děti uvědomily primární problémy a základní vztahy
v oblasti drogové problematiky.
V 6. třídách se hovořilo o šikaně a násilí v dětských kolektivech. Už víme, že když se tyto
problémy neřeší, vytváří se podmínky pro páchání závažnějších deliktů, které mnohdy naplňují skutkové
podstaty trestných činů.
Beseda pro žáky 7. tříd Kriminalita dětí I. byla také velmi zajímavá. Děti musí pochopit
základní principy pravidel chování ve společnosti. Důraz je kladen především na nejfrekventovanější
trestnou činnost mládeže (krádeže, loupeže, poškozování cizí věci, porušování, autorských práv atd.).
8. ročníky měly besedu na téma Drogy a zákon. Akcent je při tomto tématu kladen především na
pochopení vztahu droga - zákon. Problematika drog je přizpůsobena věku celkové skupiny.
Preventivní aktivita v 9. ročníku Základy právního vědomí I. je z nabízených programů
nejnáročnější a je rozložena do dvou vyučovacích hodin. Základem je pochopení důležitých právních
norem a principů z oblasti trestného a přestupkového práva v kontextu běžného života a jeho hodnot
(život, zdraví, majetek).
Žáci nahlédli i do oblasti občanského práva, zákona o rodině a zákona o provozu na pozemních
komunikacích. To, že naši žáci pracují velmi pěkně a jsou chváleni, je již pravidlem.
Mgr. Květa Nekolová
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Přírodovědné soutěže
Letošní sérii přírodovědných soutěží odstartoval Pražský pramen, soutěž, kterou
připravuje pro pražské školy Gymnázium Botičská. Každý rok se nese v duchu jiného tématu,
letos si organizátoři vybrali Povrchy – povrch naší Země, planet, hvězd, ale i různých předmětů,
rostlin, živočichů… Testem školního kola s otázkami z přírodopisu, zeměpisu, fyziky,
matematiky i chemie na výše uvedené téma úspěšně prošli Ondra Kolář (9. B, 1. místo), Marika
Malá (7. B, 2. místo), Matěj Louda a Vendula Korbelová (9. A, oba 3. místo). Do soutěže se
přihlásilo rekordních 2565 soutěžících ze 46 škol. Z nich organizátoři vyzvali 125, aby si svou
domácí prací se zadanými úlohami zasloužili postup do finále. Za naši školu letos bojuje Ondra
Kolář a Marika Malá.
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla jsme se dozvěděli, že do finále soutěže Pražský
pramen postupuje mezi 30 nejlepších řešitelů z celé Prahy Marika Malá. Blahopřejeme. Finálové
kolo 9. ročníku této soutěže začíná v neděli 27. listopadu a my jí budeme držet palce.

V říjnu k nám doskákal se svým zadáním Přírodovědný klokan, celorepubliková soutěž
organizovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Opět se žáci
potýkali s otázkami z přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky a chemie. Nejlépe uspěli
Zuzana Burianová (8. B, 1. místo), Ondra Kolář a Honza Němec (9. B, oba 2. místo) a Tereza
Rennerová (8. B, 3. místo). Do mezinárodní reprezentace si zřejmě neprobojují, ale i přesto byly
jejich výsledky velmi pěkné.
Že v naší škole nechybí ani nadějní chemici, prokázalo školní kolo soutěže Hledáme
nejlepšího mladého chemika. Stupně vítězů obsadili Tereza Viera Černá (9. B), Svitlana
Slipchenko (9. B) a Lucie Bartošová (9. A).
Mgr. Kamila Merxbauerová
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Charita na naší škole
Velké poděkování všem dětem, rodičům a zaměstnancům školy za loňské sbírky AD Rybka
Husinec. Na konci roku se uskutečnila ještě jedna „blesková sbírka“ pro tento azylový dům.
Zvláštní poděkování patří mamince Adély Tempelové (8. A), která „bleskovou sbírku“ dovezla
přímo do Husince, babičce Lucie Příkopové (8. B) a mamince Stefi Chajkinové (bývalá 9. A).
Mgr. Květa Nekolová

Srdíčkové dny
Dětem, rodičům a zaměstnancům školy
předkládám certifikát, který jsme obdrželi za
účast v podzimních Srdíčkových dnech 2016.
Částka 1600 Kč, kterou jsme přispěli organizaci
Život dětem, je úžasná. Děkujeme.
Mgr. Květa Nekolová

Charita pro azylový dům Rybka Husinec
Vážení rodiče, zaměstnanci školy, milé děti!
Charita pro azylový dům Rybka Husinec se uskuteční vždy v den konání třídních schůzek, tedy
21. a 22. listopadu 2016, 16. ledna, 24. dubna a 12. června 2017. Na vrátnici 1. stupně bude připravena
velká krabice, kam můžete věci uložit, když přijdete na třídní schůzky do školy. A co je potřeba? Úplně
všechno: závěsy, záclony, lůžkoviny, ručníky, věci do domácnosti (žehličky, varné konvice,…), drogerie
(pleny pro miminka, lahve, dudlíky,…), oblečení (pro děti i dospělé), kočárky (pro miminka i na hraní),
hračky, kola, koloběžky a další. Věci musí být čisté a složené (jako vždycky).
Mgr. Květa Nekolová

Studio Rolnička
Je tradicí naší školy, že mladší žáci se několikrát za rok setkávají prostřednictvím hudebních
dílen Studia Rolnička s lidovými písněmi, básničkami a zvyky. Letošní první říjnové setkání s názvem
Voda vypravuje připomnělo žákům třetích a čtvrtých tříd tradici vorařského řemesla, života kolem vody
a běh vody po naší zemi. První a druhé třídy se zúčastnily pořadu Houslová pohádka. Za odměnu a za
pěkné zpívání děti dostaly hezké obrázky.
Mgr. Lenka Zadražilová a Mgr. Ilona Karafiátová
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Šéfkuchař a gastronomický lektor v naší kuchyni
V pondělí 5. října šéfoval v naší školní kuchyni šéfkuchař, specialista na veřejné stravování, gastronomický
konzultant a lektor při AKC (Asociace kuchařů a cukrářů ČR), pan Jan Heřmánek.
A protože děti často ryby a zeleninu nejedí, požádali jsme ho právě o rybí specialitu. Tento den měli naši
žáci v nabídce nilského okouna na mořské soli s teplým zeleninovým salátem a křupavou bramborovou kaší nebo
jáhlovou kaši se švestkami. Pan kuchař se zapojil do všech příprav vaření oběda, od čištění zeleniny až po přípravu
samotné ryby. Při vaření kuchařkám odpovídal na dotazy nejen ohledně moderního stylu vaření.
Oběd byl brzy připravený k výdeji a my netrpělivě očekávali reakci našich strávníků. Velmi atraktivní bylo
vydávání obědů šéfkuchařem přímo osobně. Takzvanou pomyslnou třešničkou na dortu byl jeho úsměv a vysoká
kuchařská čepice, ke které děti vzhlížely s obdivem.
A co říci na závěr? Děkujeme panu Heřmánkovi za spolupráci, která se stává na naší škole již tradicí.
Těšíme se na příští společné vaření, neboť naším společným cílem je vařit chutně a zdravě.
Lenka Hasilová, vedoucí školní jídelny

Sběr papíru
V týdnu od 17. října proběhl podzimní sběr papíru. Celkem se nám podařilo nasbírat 4 548,2 kg. Na 1. stupni
vyhrála třída 2. C s 665,7 kg, na 2. stupni zvítězili žáci 9. A s 329 kg. Jim také patří dík za pomoc při sběrové akci.
Jejich snahu ocenili i mnozí rodiče, kterým deváťáci každé ráno pomáhali při přenášení balíků. Nesmíme zapomenout
poděkovat paní Wünschové za organizaci a dohled nad sběrovou akcí.
Mgr. Simona Procházková

2. C
2. A
2. B
3. C
4. B

Průměr na
žáka
26,62
15,07
12,59
12,05
10,87

9. A
7. B
7. A
6. A
8. B

18,27
13,80
12,56
7,22
5,11

329
359
314
180,7
102,2

ŠKOLA
CELKEM (kg)

9,15

4548,1

Třída
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Množství (kg)

Pořadí

665,7
361,9
277,1
277,2
217,4

1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
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Rodilá mluvčí v hodinách
anglického jazyka
Hodiny anglického jazyka jsou v letošním
školním roce zpestřeny. Do některých tříd pravidelně
dochází americká rodilá mluvčí Reese. Polovina třídy
pracuje s ní a procvičuje aktuální gramatiku, slovíčka
nebo fráze. Druhá polovina pracuje s paní učitelkou ve
třídě. Po dvaceti minutách se obě skupiny vymění.
Tato novinka se nám velmi osvědčila. Budeme
rádi, pokud se nám podaří hodiny rozšířit i do dalších
tříd.
Mgr. Jana Rusňáková, Ing. Hana Tomší

Žákovská samospráva
V tomto školním roce jsem převzala vedení žákovské samosprávy po paní učitelce Nekolové. Od
září jsme se sešli třikrát a řešili jsme především školní jídelnu, drobné závady ve třídách a dopady
pamlskové vyhlášky. Prostřednictvím samosprávy navrhnou žáci novou podobu prostoru, který vznikne
po odstranění školního bufetu. Žáci 9. tříd prodiskutují s vedením školy své nápady, jak si představují
závěr školního roku a své rozloučení s povinnou školní docházkou. Prozatím padaly návrhy na ples či
ohňostroj. V průběhu prvního pololetí chceme změnit žákovskou samosprávu na školní parlament
a posunout tak spolupráci učitelů a žáků na vyšší úroveň.
Mgr. Adéla Koryntová

Prvňáci v Čechově stodole
V pátek 11. listopadu se děti z prvních tříd vydaly na krásný výlet plný tradic
a kouzel. Čechova stodola je přivítala s nádechem předvánočního času. I když ještě
nenastal adventní čas, děti se seznámily s tradicemi Vánoc a s lidovou tvorbou. Užily si
atmosféru plnou vůní a zážitků. Čechovou stodolou je provázel anděl, který je ochránil
i před přítomným pekelníkem. Na děti čekala výtvarná dílnička, ve které si vyrobily
tradiční korálkové ozdoby na vánoční stromeček.

Žáci 1. tříd a jejich paní učitelky
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Mirakulum
Zahájení školního roku v družině se opravdu povedlo. Autobus plný dětí dojel do rodinného
zábavního a sportovního centra MIRAKULUM dne 21. září 2016. Svítilo sluníčko, jenom pár
návštěvníků, prostě pohoda, park byl jen náš. Řádili jsme na skákacím polštáři, navštívili dřevěné
průlezky i podzemí, omrkli jsme hrad, kolotoč a skluzavky u prasátka Pigy a pokračovali jsme za
zvířátky (kozy a oslíci) kolem bylinkářské zahrádky. Skok do dálky jako zajíc, klokan nebo myš jsme
procvičili u ekologické stezky, která nám vysvětlila, jak dlouho se v přírodě rozkládá papír, sklo, železo
a bioodpad. Podívali jsme se do výběhu pro daňky, lišku, jezevce a skotačící veverku. Na závěr jsme se
ještě pořádně pohoupali na zavěšené kládě, několikrát sklouzli na zelenožluté špici a svezli se na
„pneumatikách“, kterým se říká tubing.
Bylo to báječné a těšíme na další návštěvu, třeba i s rodiči.
Žáci II. a IV. oddělení ŠD

Ohňostroj barev
Už čtvrtým rokem působí na naší škole paní Ing. arch. Eva Antošová s kroužkem Ohňostroj
barev. Snaží se v dětech rozvíjet estetické cítění, podporovat jejich fantazii a tvořivost. Děti to baví,
což je vidět na výsledcích jejich práce, a vy se o tom můžete přesvědčit také.
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Čtení s babičkou
V říjnu navštívila VII. oddělení školní družiny bývalá vychovatelka a učitelka naší školy paní
Jaruška Kuperová. Přesto, že je paní vychovatelka již v důchodu, domluvila si s našimi dětmi pravidelné
schůzky. A tak vzniklo i naše "Čtení s babičkou". Babička bude do školní družiny docházet dvakrát
v měsíci a bude dětem předčítat z jejich oblíbené knížky. Tentokrát to bylo čtení O kocourku Mikešovi od
pana Josefa Lady. Děti napjatě poslouchaly, nikdo nerušil, nezlobil a všichni si přítomnost "babičky"
náramně užívali. Ta je pak odměnila za pozornost sladkou odměnou. Děti naopak babičce namalovaly
krásné obrázky kocourka Mikeše. Už teď se nemůžeme dočkat další babiččiny návštěvy.
Ilona Kotíková, Jaroslava Kuperová a děti 2. B a 2. C

Školní družina ve svíčkárně Rodas
Začátkem října se děti V. a VII. oddělení školní družiny vydaly na výlet. Tentokrát jsme navštívili
svíčkárnu v Šestajovicích. Děti se seznámily s výrobou svíček, koupelnových solí a dalších zajímavých
produktů. Vlastnoručně jsme si vyrobili pastelky (voskovky) a barevnou svíčku dle vlastní fantazie.
Domů jsme přinesli nejen výrobky, ale nakoupili jsme i voňavé dárečky. Svíčkárna má i svoji
minifarmičku a tak jsme se seznámili s domácími zvířátky. I přes nepřízeň počasí jsme si výlet pořádně
užili a už teď se těšíme na další.
Lenka Nováková, Ilona Kotíková a děti z 2. tříd

O princi z knížky
V úterý 18. října začala pro školní družinu další
divadelní sezona. Opět jsme mezi sebou mohli přivítat pana
Hrubce a jeho dřevěné loutky s pohádkovým příběhem.
Tentokrát byl pořádně napínavý, protože tu vystupoval čaroděj
s kouzelnými nápoji. Princ se ničeho nezalekl, princeznu
vysvobodil a ještě ji dostal za ženu.
Jitka Boudná
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Čapí hnízdo
V překrásné krajině Benešovska na místě, které se jmenuje Dvůr Semtín, se nachází
areál ekologické farmy Čapí hnízdo. Tam jsme vyrazili 19. října s dětmi na výlet.
Název farmy vznikl podle skutečného čapího hnízda, jehož historie sahá až do
třicátých let minulého století. Vedle pravého hnízda čápů je u areálu postavena budova
kongresového centra ve tvaru čapího hnízda. Tato stavba je nejvíce mediálně známá jako
symbol tohoto místa, přestože nemá pro zvídavé návštěvníky takový význam jako
ekocentrum se svojí expozicí zvířat a rostlin.
Po celém areálu nás provázela zkušená lektorka. Seznámila děti s různými zvířaty,
která pocházejí z našich i cizích krajů. V tzv. Labyrintu byli umístěni i hendikepovaní
živočichové, kteří by ve volné přírodě nepřežili, a tak naše děti viděly dovádějící vydru,
divoké prase Růženku, lišku Elišku, slepého puštíka, orla se zlomeným křídlem, ale
i naprosto zdravá zvířata. Všechny možné druhy lam, koňů, krav, ovcí koz, prasátek,
drůbeže byly ve svých výbězích a děti s nimi přišly do těsného kontaktu, jen je nesměly
krmit. Z těch exotických exemplářů se seznámily s klokanem, nosálem, surikatami
a lemurem.

V bistru Ekocentra se děti občerstvily a v obchůdku si zakoupily suvenýry. Pobyt
v Čapím hnízdě jsme zakončili v lanovém parku, kde se děti „vyřádily“ na prolézačkách
a skluzavkách. Počasí bylo jako objednané, neboť z Prahy jsme vyjížděli za vytrvalého
deště a na farmu jsme dorazili v krásném „babím létě“. Výlet se nám vydařil. Účastníci
zájezdu, děti od šesti do čtrnácti let, byli zážitkem nadšeni, mnohému novému se naučili
a to bylo na tomto výletě to nejdůležitější.

Mgr. Magdalena Hepnerová
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Nový školní rok a hned dvakrát stříbro!!!
Na čtvrtek 10. listopadu se všichni naši sportovci těšili již několik dní dopředu, protože ten den se
konal 1. turnaj „Uhříněveské“ MINIházenkářské ligy. Jako obvykle sportovní utkání probíhala ve dvou
věkových kategoriích. I když mladší kategorii (2. - 3. třídy) zastupovali opravdu nováčci, kteří teprve od
září tohoto školního roku začali trénovat, podali úžasné sportovní výkony a vybojovali druhé místo. Ze
čtyř zápasů celkem třikrát vyhráli a jen jednou prohráli. Do starší kategorie (4. - 5. třídy) postoupilo
z loňského školního roku mnoho již zkušených hráčů a hráček a po čtyřech výhrách a jedné remíze
nakonec vybojovali rovněž druhé místo.
Na začátku ledna se bude konat další, v pořadí 2. turnaj, který proběhne ve sportovní hale
ZŠ U Obory a my se už teď všichni těšíme na vzájemná utkání a úžasnou atmosféru. Všem mladým
sportovkyním a sportovcům děkujeme za výborné sportovní výkony, gratulujeme a jen tak dál!
Házené zdar!
Mgr. Jana Ludwig

Turnaj v malé kopané
S novým školním rokem začal další ročník turnaje o Pohár starosty Prahy 15. První soutěžní
disciplínou se stal turnaj v malé kopané. 11. října se na hřišti SK Hostivař utkali žáci prvního stupně.
Reprezentovali nás Dan Charvát, Jan Golda, Dominik Candra, Jan Stříbrský, Jonáš Červený, Jakub
Renner, Albert Bakus, Jaroslav Veselý, Matyáš Waltr a David Mikulášek. O den později vstoupil do
bojů o pohár tým druhého stupně ve složení Matyáš Branný, Lukáš Gabaj, Tomáš Honc, Vojta
Kápička, Daniel Smrkovský, Petr Lukášek, Vitaliy Shorban, Tomáš Kuchta, Dominik Šimůnek
a David Kácl. Oba týmy získaly 4. místo.
Mgr. Simona Procházková
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TALENT
Novinkou letošního ročníku Křimdy je rubrika Talent. Budeme v ní přinášet rozhovory s žáky, kteří jsou
úspěšní v různých oblastech mimo školu. Mezi námi jsou skvělí zpěváci, herci, hudebníci, sportovci,
tanečníci a další. Jako první vám představíme Adélu Čechovou ze 7. B, která se od dětství věnuje baletu.
Jak ses dostala k baletu?
Jako malá holka jsem chvíli neposeděla, stále jsem tancovala a poskakovala. V mateřské škole si toho
všimly paní učitelky a zeptaly se mé maminky, jestli navštěvuju nějaký taneční kroužek. A tak mě
maminka přihlásila nejdříve na tanečky a v pěti letech na balet.
Kam chodíš na balet?
Do baletní školy Terpsichoré, která fungovala ve Státní opeře. Letos v červenci byla Státní opera uzavřena
kvůli rekonstrukci, a tak se naše škola přestěhovala do Maceškova paláce na Vinohradech.
To je zvláštní název – Terpsichoré. Co to znamená?
Terpsichoré byla jednou z devíti dcer boha Dia. Jeho dcery se jmenují Múzy a jsou bohyněmi umění.
Terpsichoré je Múzou tance.
Jak probíhají baletní hodiny a jak často trénuješ?
Trénuju obvykle pětkrát až šestkrát týdně. Nejdříve se rozehřejeme a jdeme cvičit k tyčím. Pak začínáme
s malými, středními a velkými skoky, následují piruety, diagonály a další. V druhé části hodiny
nacvičujeme konkrétní číslo, se kterým se účastníme soutěží nebo vystupujeme v divadle.
Musíš kvůli baletu dodržovat nějakou zvláštní životosprávu?
Zvláštní životosprávu nemám, ale snažím se nejíst moc sladkostí.

Co bys chtěla v baletu dokázat?
Po skončení základní školy bych chtěla studovat taneční konzervatoř a potom se baletu věnovat
profesionálně. Mým snem je jednou tančit v anglickém divadle.
Na jaké vystoupení vzpomínáš nejraději?
Když mi bylo deset let, tančila jsem v baletu Anastázie – poslední dcera cara ve Státní opeře. Začínala jsem
ve sboru, kde si mě všiml choreograf Youri Vámos a vybral si mě pro hlavní dětskou roli Anastázie. Při
tomto představení jsem se poprvé setkala s baletkou Miho Ogimoto, která je držitelkou ceny Thálie.
Jaké jsou tvoje největší baletní úspěchy?
Ve své kategorii jsem na soutěžích získala už šest zlatých medailí. Poslední byla na soutěži Baletní mládí
letos v říjnu, kde jsem tančila novou baletní variaci – Odalisku z baletu Korzár.
Loni o prázdninách se naše škola zúčastnila mistrovství světa Dance World Cup v Rumunsku, kde jsme
v kvartetu získali bronzovou medaili.
Věnuješ se ještě něčemu jinému?
Dělala jsem keramiku, ale kvůli baletu už to bohužel nestíhám. Zbývá mi čas jenom na venčení našeho psa
– boloňského psíka Elinky.
Adéla Tempelová, Kristýna Štěpánská, Sára Nygrýnová, Tereza Lachová
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První den ve škole
Všechno má svůj konec, a tak i nám skončil
bezstarostný život ve školce. 1. září jsme přišli
s obavami i radostí jako prvňáčci do ZŠ Křimická.
V tento slavnostní den nás doprovodily naše maminky,
tatínkové, sourozenci, babičky a dědečkové. Po
slavnostním uvítání před školou si nás odvedly paní
učitelky do vyzdobených tříd. Tam jsme se představili,
poznali nové kamarády a naučili se první básničku. Tu
jsme pak přednesli panu starostovi, paní ředitelce, paní
zástupkyni, návštěvě z magistrátu a rodičům. Dostali
jsme drobné dárečky a paní učitelky jsme potěšili
hezkými kytičkami.
První den ve škole se nám líbil a těšili jsme se na
další dny v „naší“ nové škole.

Mgr. Jana Vránková

Co už umíme?
Do školy chodíme už dva měsíce. Není to moc
dlouhá doba, ale my jsme se toho už hodně naučili.
Poznali jsme naši školu, třídu, tělocvičnu,
jídelnu a družinu. Víme, jak se máme správně chovat
při vyučování i o přestávce. V českém jazyce už
známe některá písmenka, skládáme slabiky a čteme
jednoduchá slova. V matematice sčítáme do pěti.
Víme, jak se počítá na číselné ose, a rozlišujeme
základní geometrické útvary. V prvouce si
vyprávíme o podzimu a chodíme na procházky
pozorovat podzimní přírodu. Asi nejvíc nás baví
tělocvik, kreslení a pracovní činnosti a zpěv.

Žáci 1. A, B, C
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Paní učitelky Elenka, Barča a Anežka z 2. B
Od října spolupracují třídy 1. A a 2. B v projektu, který probíhá v rámci pracovních
činností a zaměřuje se na vrstevnické učení. Žáci z 2. B chodí do 1. A představovat různé
výrobky a učí prvňáčky, jak si je mohou sami vytvořit. Děti se tak poznávají i napříč třídami,
mohou se potkat například kamarádi ze školky, ale především se žáci druhé třídy učí
prezentovat, vysvětlovat a pomáhat. Uvědomují si, že už se mnohému naučili a mohou být
také prospěšní. A prvňáčci mohou vidět, kolik se toho děti ve škole za jediný rok stihly naučit
a co tedy čeká je. Pro obě strany je to možnost poznat blíže další děti a najít si nové
kamarády. Projekt podporuje tvorbu dobrého vztahu mezi třídami.

Ve středu 12. října přišly do 1. A učit paní učitelky Elenka, Barča a Anežka. Nejenže
zvládly bravurně vše vysvětlit, ale byly také pro prvňáky velkou podporou. Moc hezky
prvňáčky motivovaly, nešetřily chválou a bylo vidět, jak k sobě děti mohou být přátelské,
vlídné a laskavé. Děti zaujatě a nadšeně pracovaly a bylo vidět, že je tato podoba výuky
těší. To, že si malé paní učitelky dovedly udržet pozornost svých žáků, můžete vidět na
fotografiích.
První hodina projektu se velmi líbila oběma třídám i paním učitelkám, které projekt
tvoří. Děti se těší na další pokračování. Roli pánů učitelů si už o týden později vyzkoušeli
Ondra, Maty a Kuba. Rovněž byli velmi šikovní a já tímto děkuji všem šesti učitelům a už se
těším na ty další!

Mgr. Kateřina Nováčková
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Ovoce do škol
Hned po podzimních prázdninách v pondělí 31. října
navštívili naši školu zástupci Happy snacku. Pro děti z druhých
a třetích tříd zajistili ochutnávku ovoce a zeleniny. Podívat se
přišly i zástupkyně ministerstva zemědělství, které je
podporovatelem celého projektu, a zástupkyně radnice
z odboru školství. Děti se naučily, jak si připravit zdravou
svačinku, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu, naučily se
znát základní vitamíny a vlákninu. Nakonec jsme si i zasoutěžili
a nejlepší práce na téma „Zdravý obrázek“ dostaly svá ocenění.
Celá akce pokračuje v projektovém týdnu – výchova ke
zdravé výživě.

Ilona Kotíková

Třetí ročníky „v tom zase plavou“
Již od prvního zářijového týdne začali žáci třetích ročníků opět docházet na plavecký
výcvik do bazénu v Hostivaři.
V létě všechny děti mohly využít plaveckých dovedností získaných během minulého
kurzu. A nyní je na řadě zlepšování techniky jednotlivých plaveckých stylů. Kurz pokračuje
až do ledna letošního školního roku a na jeho konci čeká děti plavecký závod, mokré
vysvědčení a dobrý pocit ze zvládnutého sportu.

Mgr. Lenka Zadražilová
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4. ROČNÍK

Exkurze na horu Říp
Na druhý pokus se žáci tříd 4. B a 4. C vydali na naši slavnou horu Říp. Minulý rok
nám tato exkurze kvůli nevlídnému počasí nevyšla a plán cesty jsme museli na poslední chvíli
změnit. Letos jsme se i přes chladnější počasí odradit nenechali a udělali jsme moc dobře!
Ranní výšlap na horu Říp nás krásně probudil a zároveň zahřál. Čerstvý větřík nám při
tom ofoukal tváře, ale ty nádherné výhledy na naši vlast za to stály. Po chvilce stoupání
jsme se dostali až na vrchol hory, kde jsme spatřili rotundu sv. Jiří. Pan průvodce nás
pozval do rotundy a řekl o ní mnoho zajímavých informací. Žáci se dozvěděli informace,
které se jim budou zanedlouho velice hodit ve vlastivědě.
Nakonec jsme si obešli horu Říp a užívali si zajímavé výhledy na všechny světové
strany. Plni zážitků jsme sestoupili dolů a vyrazili k domovu.

Mgr. Alena Lom

Malování na hrnečky
Ve 4. B se uskutečnila 21. října v rámci výtvarné výchovy dílna s paní Junovou. Žáci se
seznámili s novou výtvarnou technikou, a to malování na porcelán. Paní Junová jim vysvětlila,
jak pracovat se speciálními barvami, jak správně používat štětec a nanášet barvy. Kluci
a děvčata si namalované hrnečky po zaschnutí barev odnesli domů, kde je ještě musí nechat
vypálit v troubě.
V pracovních činnostech na hrnečky vyrobí ozdobné krabičky z vlnitého papíru a mají
připravený dárek na Vánoce.

Jitka Boudná
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5. ROČNÍK

Návštěva planetária
V úterý 1. listopadu vyrazili žáci tříd 5. B a 5. C na návštěvu Planetária v Praze. Děti
zhlédly pořad s vesmírnou tematikou -Toulky sluneční soustavou. Dozvěděli se, jak vznikla
sluneční soustava, jaké máme planety sluneční soustavy a jejich měsíce, jak Slunce prochází
dráhou 12. souhvězdí a co významného přineslo objevení dalekohledu. Videoprojekce byla
doprovázena příjemným hlasem pana Ladislava Mrkvičky. Celá akce se nám velice líbila
a určitě všem vřele doporučujeme návštěvu.

Ing. Michaela Marešová

Vlastivědná vycházka 5. C
Jednou ze dvou částí vlastivědy v pátém ročníku je zeměpisný oddíl, který žáky
seznamuje s krajem České republiky, ve kterém žijí. My žijeme v kraji Hlavní město Praha.
Praha se řadí mezi nejkrásnější města světa díky bohaté historii, jejímž důkazem jsou
památky především v centru města.
Žáci 5. C se vydali na cestu historickou Prahou, aby některé z nejznámějších staveb
viděli na vlastní oči. Z Pohořelce došli až na Karlův most a společně s výkladem k jednotlivým
místům, který si předem sami připravili, se podrobněji seznámili s Černínským palácem,
Loretou, prvním nádvořím Pražského hradu, Nerudovou ulicí, chrámem sv. Mikuláše
a Karlovým mostem. Počasí jim opravdu přálo a nyní se už těší na další poznávání Prahy ve
druhém pololetí školního roku.

Mgr. Zuzana Piherová
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ
Pohádkový kvíz:
1. Princezna ... :
a) s loutnou
b) z chalupy
c) ze zámku
d) ze mlejna
2. Šípková Růženka se probudila díky:
a) pohlazení od prince
b) políbení od prince
c) svým rodičům
d) své chůvě
3. Zlá macecha chtěla Sněhurku ... :
a) provdat
b) zohavit
c) zabít otráveným jablkem
d) vyhnat ze země
4. Willy Fog chtěl objet svět za ... :
a) 100 dní
b) 90 dní
c) 80 dní
d) 70 dní
5. Velká sýrová ... :
a) loupež
b) oslava
c) párty
d) krádež

6. Šíleně smutná princezna se provdala za prince ... :
a) Jindřicha
b) Václava
c) Karla
d) Jaroslava
7. Pohádka o ošklivém ... :
a) štěňátku
b) koťátku
c) káčátku
d) kuřátku
8. Kamarád Špagetky se jmenoval:
a) Štaflík
b) Hafík
c) Bobík
d) Šmudlík
9. Princové jsou na ... :
a) nic
b) ženění
c) draka
d) hlouposti
10. Zelený mužíček z večerníčku se jmenuje:
a) Nemo
b) Křemílek
c) Cipísek
d) Rákosníček
Správné odpovědi naleznete na této stránce.
Malý Pepíček, který ještě neumí ani
pořádně říct R, už jede sám tramvají a co
víc, má v tašce vydru! Přistoupí dva
policajti, chvíli čichají, ale pach rybiny je
příliš silný, než aby se mýlili a tak se
zeptají přímo Pepíčka:
„Co to tady smrdí?“
„Vydva.“
Zavolá si pán klučinu a ptá se ho:
Jak se jmenuješ?”
„Jako můj táta.“
„Dobře, a jak se jmenuje tvůj tatínek?“
„Přece jako já.“
„No a jak se teda oba jmenujete?“
nevzdává to pán.
„No stejně přece!“
Správné odpovědi:
1d), 2b), 3c), 4c), 5a), 6b), 7c), 8a), 9c), 10d)
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6. ROČNÍK

Adaptační kurz 6. A
Kurz byl rozdělen na dvě části. Absolvovali jsme ho 11. a 13. října 2016. V první části nám
instruktoři připravili různé hry ve třídě a na školním sportovním hřišti. Nejdříve někdo trochu váhal, ale
pak se přidali všichni. Například nám svázali k sobě nohy a my museli chodit. Padali jsme přes sebe, byla
to legrace. Také jsme hráli například štafetu, dělali jsme lidskou pyramidu nebo si předávali tenisové
míčky pod bradou. Soutěžilo se v družstvech. Pobavili jsme se a blíže jsme se poznali. V druhé části
následoval kratší výlet na Hostivařskou přehradu. Tam jsme navštívili lanové centrum. Šlo se pěšky. Byla
to zábava a udělali jsme si pěkný výlet. Adaptační kurz poté absolvovala také 6. B.
Natálie Kubátová

Postřehy žáků 6. B
Na lanové centrum jsme se moc těšili a přesně tak jsme si to i užili.
M. Postlerová
Líbilo se mi, že jsme lezli pospolu a měla jsem s sebou nějakého spolužáka. A nejlepší byla lanovka dolů.
To bylo hezky houpavé. Na adapťáku byly hezké soutěže a všichni jsme si zablbli.
B. Michková
Lanové centrum jsem si moc užil, protože jsem na žádném ještě nebyl. Na dráze byly nejdříve jednodušší
překážky a dál se ztěžovaly. Na konci byly dvě nejtěžší překážky a úplně nakonec přišla skluzavka.
S. Köhler
Líbilo se mi, když jsme na adaptačním programu byli venku a týmově spolupracovali, a také kreslení
poslepu. Nelíbilo se mi, když jsme byli ve třídě, protože jsme se nedokázali domluvit a křičeli jsme na sebe.
J. Sobková
Líbila se mi soutěž, která spočívala v tom, že jsme dostali kartičky a měli jsme předvést to, co jsme tam
měli napsané. Vlastně pantomima. Nelíbila se mi týmovka venku. Nejhorší bylo, když jsme si nohy svázali
šátkem a měli jsme přejít celé hřiště.
J. Manina
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7. ROČNÍK

Toulcův dvůr
Dne 13. října se 7. B vydala do Toulcova dvora. Vyrazili jsme po první vyučovací
hodině. Po příjezdu jsme chvilku čekali, než začala přednáška. Při ní jsme se dozvěděli
plno zajímavých věcí. Například jaké předky měla dnešní hospodářská zvířata. Po krátké
pauze jsme se vydali ven. Dostali jsme pracovní listy, které jsme cestou vyplňovali. Viděli
jsme slepice, husy, prasata, králíky, které jsme si hladili, krávy, kozy, na které jsme si
také mohli sáhnout, ovce, které jsme krmili a nakonec koně. Po exkurzi venku jsme se
vrátili zpět dovnitř, kde se konala druhá přednáška. Zkontrolovali jsme si naše pracovní
listy. Také jsme si povídali o chovu slepic a dozvěděli se, co znamená razítko na vejcích.
Potom už nás čekala jen cesta domů. I když nám byla velká zima, výlet jsme si všichni užili.

Míša Hertlová
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8. ROČNÍK

Osmé třídy v zoo
Dne 5. října se 8. A společně s 8. B vydaly do pražské zoo v Tróji. Každá třída
měla jiný program. 8. A měla čistě jenom etologii. Viděli různé druhy zvířat,
například tučňáky, gorily a tygry. O tučňácích se dověděli, že podle zvuku poznají
svá mláďata. Dále sledovali supy, u kterých zjistili, že mají holý krk proto, aby se
mohli lépe zakousnout do kořisti.
8. B měla téma Šelmy v etologii. Dověděli se, že panda červená se ve dne
vůbec neukazuje, jelikož spí. Byla to tedy jen náhoda, že se jim zrovna ukázala.
Také zjistili, že kožešina medvěda ledního je výborným izolačním materiálem. Viděli
psa pralesního s novými štěňátky a vydru obecnou. Obě třídy si tedy odnesly domů
spoustu nových poznatků a zajímavostí o zvířatech v pražské zoo.

Tereza Skládalová
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9. ROČNÍK

Den pro zdraví
Dne 27. září 2016 se osmé třídy a 9. A šly podívat na SŠ a VOŠ zdravotnickou
5. května. Konal se zde preventivní program Den pro zdraví. Mohli jsme vidět simulovanou první
pomoc s umělou krví. Řešil se případ tepenného krvácení. Někteří z nás se šli podívat na hraný
porod. Mohli jsme dokonce ochutnat i bio potraviny a získali jsme informace o zdravé výživě.
Také jsme se mohli jít „vyblbnout“ do velké tělocvičny. Celá akce se nám líbila.

Lucie Příkopová a Tereza Skládalová

Testování SCIO
Ve dnech od 3. do 9. listopadu se naši žáci zúčastnili národního testování žáků
devátých tříd, které organizuje společnost SCIO. Mohli si tak prověřit své znalosti
v českém jazyce, matematice, anglickém a německém jazyce. Navíc je čekal i test obecných
studijních předpokladů, na jehož základě mohli zjistit, zda je pro ně vhodné studium na
střední škole s maturitou.
Deváťáky již brzy čeká rozhodování, kam budou směřovat po základní škole. Mnozí
z nich si vyberou maturitní obory, což v tomto školním roce znamená, že budou skládat
jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Toto testování je tedy pro ně
jakýmsi tréninkem na přijímací zkoušky, navíc získají podrobné vyhodnocení své práce
a doporučení pro další studium. Deváťákům přejeme šťastnou ruku při výběru střední školy
a budeme držet palce při přijímacích zkouškách.

Mgr. Simona Procházková
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ
Sháníte flashku?

Perličky ze žákovských knížek
Nosí do školy příliš krátké sukně, takže u spolužáků vzbuzuje větší pozornost než já se svým
výkladem. Prosím o prodloužení.
Váš syn se domnívá, že spojením bílé a černé rasy vznikne dalmatin, nikoli však mulat.
Vědomosti vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do vyššího ročníku je třeba, aby je minimálně
zdvojnásobila.
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RE-PLAY

FIFA 17
Fanoušci fotbalu se konečně dočkali nové
verze FIFA 17! 29. září vyšla zatím nejrealističtější
fotbalová hra na světě. Díky novému příběhovému
módu posouvá dlouho sérii zase o něco dál. Nová
fotbalová sezóna rovná se nová FIFA. Jak už je
zvykem, v každé sérii je něco nového a ve FIFA 17 je
to již zmiňovaný příběhový mód. O co ale vlastně jde?
Příběhový mód nese název The Journey. A přestože
vzhled či jméno hráče ovlivnit nejde, můžete si
alespoň vybrat tým, v jehož dresu se o úspěch
v nejvyšší anglické soutěži pokusíte.
Daniel Vaniš

Stranded Deep
Stranded Deep je survival hra, ve které se ocitnete na
ostrově po pádu vašeho soukromého letadla. Vaším úkolem je
přežít co nejdéle. Váš raft, na kterém jste přijeli od
havarovaného letadla, slouží k tomu, abyste se dostali na
ostatní ostrovy pro potřebné suroviny. Můžete se potopit pod
vodu a najít tak například vrak lodi, ve které jsou velmi
užitečné předměty. Můžete tak lovit ryby, kácet stromy, sbírat
liány, stavět obydlí a klasicky si udělat oheň. Tři věci, které
musíte sledovat, je život, hlad anebo žízeň. Hra je velice
pěkně propracovaná a vypadá ve všech rozměrech dobře.
Matěj Lůžek

We Happy Few
Jde o dystopickou hru od studia Compulsion Games.
Odehrává se v alternativní Velké Británii, kde je společnost
ovládaná diktátem štěstí. Pravidelně jí pilulky Radosti, neboli
Joy. Všichni je jedí, aby zapomněli na ošklivé vzpomínky
z války. Pokud si někdo Joy nevezme, prohlásí ho za
takzvaného Downera a odvezou mimo Velkou Británii, na
ostrov ostatních Downerů, kteří zešíleli z hrozných
vzpomínek. Na ostrově prohledáváte domy, abyste získali
jídlo, šrot, zbraně, obvazy, provazy, prostě všechno možné na
přežití ve hře. Musíte i spát, jíst a pít. Pokud zemřete, vrátíte se
do svého domku pod zemí, kde se schováváte. Úkol je prostý.
Dostat se zpátky a tvářit se nenápadně, jako byste brali Joy.
Matěj Lůžek

Mafia III
Mafia III je hra podobná GTA (Grand Theft Auto). Odehrává se ve fiktivním městě New Bordeaux
ve Spojených státech amerických někdy okolo roku 1968. Hra je postavena podobně jako GTA. Stručně
řečeno, musíš dojet na místo, kde ti bude zadán úkol, který musíš splnit. Hráči oceňují především prostředí
a skvělou hudbu, která hru doprovází. Bohužel má hra i spoustu technických chyb, a proto je hodnocena
spíše jako průměrná.
Jakub Tregner
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CO? KDY? KDE? JAK?

Alenka v kraji zázraků
Alenka v kraji zázraků je rodinný
muzikál od produkce Pixa pro. (Hlavní roli
hraje Anička Slováčková, kterou můžete znát
z televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas).
Jedná se o převyprávění filmu Alenka v říši
divů, které se na rozdíl od pohádkové verze
odehrává v současnosti, samozřejmě tu však
nechybí tajemný Kloboučník, Bílá Královna
nebo uspěchaný Zajíc. Takže pokud vás už
nebaví pořád jen sedět u televize a dívat se na
stejné pořady pořád a pořád dokola, můžete si
vyjet do divadla Hybernia a poslechnout si
nazpívaný příběh Alenky naživo. V divadle
Hybernia v Praze 1 měli premiéru už 22. září
2016, v prosinci se chystá nové představení, tak
si ho nenechte ujít.
Lucie Nguyen Thi Phuong Nha

Odvážná Vaiana:
Legenda o konci světa
24. listopadu 2016 vstupuje do kin film
„Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa“.
Jedná se o počítačově animovaný dobrodružný
film, který natočili Ron Clements a John
Musker.
Film vypráví o nebojácné dospívající
dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu,
aby zachránila svůj lid. Cestou potkává Vaiana,
kdysi mocného poloboha Mauího, který jí
pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní.
Společně se plaví přes širý oceán a zažívají
nebezpečná, ale přesto úžasná dobrodružství.
Na konci cesty Vaiana splní úkol svých předků
a najde to, co vždycky hledala.
Tereza Skládalová

Vánoční strom pro Prahu
O prvním adventním víkendu, který letos připadá
již na 26. a 27. listopadu, bude na Staroměstském náměstí
jako každoročně rozsvícen vánoční strom. Slavnostní
rozsvícení proběhne v sobotu 26. listopadu v 17 hodin.
Ujme se ho pražská primátorka paní Krnáčová a tím zahájí
pražské vánoční trhy.
Pro tento rok byl vybrán smrk ztepilý, který rostl
zhruba sedmdesát let a dosahuje výšky jednatřicet metrů.
Smrk vyrostl v Královéhradeckém kraji nedaleko městyse
Pecky. Strom byl už i v loňském roce mezi adepty
v soutěži „Hledá se strom“. Smrk bude pokácen v neděli
20. listopadu a převezen do Prahy. Na Staroměstském
náměstí bude vztyčen v noci z 21. na 22. listopadu.
Vánoční strom bude z bezpečnostních důvodů zkrácen na
výšku dvacet dva metrů.
Anna Cieslarová
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KOMIKS

Připravily: Veronika Boháčová, Eliška Štědrá, Lucie Nguyen, Michaela Roháčová

