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Vážení rodiče a přátelé školy,
zveme Vás na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
bude se konat ve čtvrtek
16. března 2017 od 8 do 17 hodin
1. a 2. hodina – otevřená výuka

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,
zveme Vás ve dnech 4. a 5. dubna 2017 od 14 do 18 hodin

k zápisu do 1. třídy ZŠ Křimická.
Těšíme se na Vás.
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Milí čtenáři,
poprvé vás zdravíme v roce 2017. V tomto čísle si můžete připomenout, jak jsme slavili
Vánoce, zavzpomínat na lyžařský výcvik a další akce, které jsme prožívali ve druhém
čtvrtletí tohoto školního roku. Nebudou chybět rubriky, na které jste zvyklí, a v nové
rubrice Talent Vám představíme naši šéfredaktorku a úspěšnou dabérku Sáru Nygrýnovou.
Přejeme Vám hodně sil do druhého pololetí a deváťákům hodně štěstí u přijímacích
zkoušek.
Vaše redakční rada
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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Melita Podhola
Ve vaší češtině je slyšet cizí přízvuk, odkud
pocházíte?
Pocházím z Chorvatska z města Daruvar. Do této
oblasti se Češi začali stěhovat v 18. století, první
přicházeli už za vlády Marie Terezie, která se
snažila osídlit pusté oblasti v Slavonii. Můj
tatínek je původem Čech a mluvíme mezi sebou
česky. Maminka česky nemluví, ale rozumí. Jsme
taková dvojjazyčná rodina jako mnoho rodin
v mém
prostředí.
Dodnes
v Daruvaru
a v několika vesnicích v okolí žije přes 10 000
Čechů. Pracuji jako učitelka informatiky na
České základní škole J. A. Komenského
v Daruvaru. Děti se v této škole učí česky.
Učitelé se snaží svou češtinu zdokonalovat,
a proto se každý rok během velikonočních
prázdnin organizuje zájezd do České republiky.
Já jsem byla v Praze poprvé v roce 2008. Na
různých kurzech jsem učila češtinu a teď se splnil
můj sen, že žiju právě v Praze.
Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo v dětství
vaše vysněné povolání?
Vždy jsem chtěla učit zeměpis. Je to můj
oblíbený předmět. Vystudovala jsem první stupeň
a informatiku a baví mě to zvlášť proto, že
informatiku děti mají rády.
Na co ráda vzpomínáte ze svých školních let?
Pamatuju si na krásné zájezdy k moři se školou
a na různé výlety. Děti se tehdy víc bavily mezi
sebou, virtuální kamarádství ještě neexistovalo,
byli jsme si hodně blízcí. Proto mám dodnes
spoustu kamarádů ještě ze základní školy.
V jakém předmětu jste nejvíce vynikala
a který vám naopak nebyl příjemný?
Matematika mě nebavila, také chemie a fyzika.
Zeměpis jsem vždy měla ráda.
Máte nějakou zajímavou vzpomínku na děti,
které jste v minulosti učila?
Krásné vzpomínky mám právě z Prahy, když
jsme jeli na letní školu, kterou každý rok
organizujeme pro 7. třídy základních škol
v Chorvatsku. Vždy mě bavilo cestovat s dětmi,
těchto zážitků je hodně a adrenalinu taky. Když
se například dítě ztratí...
Co se vám na dnešních dětech nelíbí?
A naopak, co se vám na nich líbí?
Líbí se mi, že jsou dnešní děti úspěšné
v oblastech, které je baví právě kvůli digitalizaci.
Nelíbí se mi naopak, že právě ta digitalizace
někdy negativně působí na jejich sociální život.
Měla jste někdy chuť nechat profese učitelky?
Pracuji ve škole 9 let a na to jsem ještě chuť
neměla. Miluji toto povolání a myslím si, že se
dospělí lidé od dětí vždy mohou hodně naučit. Ve
škole je s dětmi vždy taková pozitivní atmosféra.
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Jak se vám líbí na naší škole?
Na této škole se cítím opravdu příjemně a chtěla
bych využít této příležitosti a poděkovat žákům,
hlavně deváťákům, že mě učili různým českým
spisovným i nespisovným výrazům, a moc mě to
bavilo.
Co ráda děláte ve volném čase?
Ráda sportuju. Několik let jsem soutěžila
v cyklistických závodech na horském kole a měla
jsem dobré výsledky v MTB v Chorvatsku. Také
zbožňují fitness, aerobik a pilates.
Máte z něčeho strach?
Jsem akrofob, mám strach z výšek. Četla jsem
o tom, že se člověk tohoto strachu může zbavit,
a proto jsem lezla na vysílače. V Istře jsem byla
v adrenalinovém parku, kde je nainstalovaná
houpačka, která člověka zvedá 13 m do výšky.
Bohužel nic z toho mně nepomohlo, abych se
svého strachu zbavila. Byl to pro mě jen stres.
Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste s nimi
udělala?
Peníze bych rozdělila rodině a kamarádům
a cestovala bych. Kuba byla vždycky mým snem
a také Jižní Amerika. Byla by to krásná příležitost
ke splnění snů.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Je toho spousta, jsem gurmán. Mé oblíbené jídlo
je česnečka, chutná mi česká kuchyně, také
zbožňuju všechny druhy oříšků, ráda jím ryby...
S kterou postavou z historie nebo současnosti
byste se chtěla setkat a proč?
Setkala bych se s každým, kdo mě nějakým
způsobem inspiruje. Četla jsem knihu o kmenu
Tarahumara, který žije v jednom z nejdivočejších
krajů v Mexiku, daleko od civilizace. Je to národ
nejlepších a nejšťastnějších běžců světa. Myslím
si, že bych se od těchto lidí hodně naučila.

Anna Cieslarová, Tereza Skládalová
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Charita na naší škole
Srdíčkové dny
O podzimních srdíčkových
dnech jsem vás informovala
v minulém čísle školního časopisu.
Částka 1 600,- Kč byla úžasná. Ve
vánočních srdíčkových dnech se
prodávaly magnetky se zvířátky,
náramky, sáčky s kávou nebo CD,
kde byly překrásné vánoční koledy
v netradiční i tradiční úpravě.
Částka 4 570,-Kč, kterou jsme
získali prodejem těchto předmětů,
opět dokázala, že všichni v naší
škole mají srdce na správném místě
a umí pomoci.
Částka bude použita na
pomoc dětem se závažnými
onemocněními, které jsou stabilně
odkázány na domácí péči svých
rodičů, a to konkrétně na pořízení
rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek,
na
úhradu
zdravotnického materiálu, speciální
výživy, rehabilitačních pobytů
apod.
Mgr. K. Nekolová

Charita pro azylový dům Rybka
Charita pro AD Rybka Husinec proběhla v tomto pololetí dvakrát. První v listopadu
(o té jsem vás informovala v předvánočním čísle našeho školního časopisu). Další akce se
uskutečnila v prosinci. To se pořádal „Strom splněných přání“ (každé z dětí z azylového
domu si napsalo jeden nový dárek, který by si přálo dostat pod stromeček), naše děti se po
dohodě s rodiči zapsaly k seznamu jmen a dárky přinesly. Tašky s dárkem a se jménem
dítěte jsme uklízeli do krabic. Naplnilo se celkem sedm velkých krabic. Velké poděkování
všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy.
Velké poděkování patří paní Benešové (mamince Kamila Beneše ze 7. B), která dárky
do azylového domu osobně odvezla.

Mgr. K. Nekolová
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Soutěž Němčina mě baví
Dne 8. prosince 2016 se tým z 9. B ve složení Svitlana Slipchenko, Tomáš Tuček, Vendula
Máliková a Daniela Márová zúčastnil soutěže Němčina mě baví na Gymnáziu mezinárodních
a veřejných vztahů. Soutěž byla zaměřena na reálie německy mluvících zemí.
Ačkoli jsme neobsadili žádné z vítězných míst, soutěž jsme si užili - na osmi stanovištích se totiž
určovaly nejen vlajky, hymny a pamětihodnosti těchto zemí, pracovalo se s videoukázkami i komiksem
a řešily se křížovky a rébusy, ale došlo také na ochutnávku pokrmů typických pro německy mluvící
oblasti, jakými byly například vídeňský řízek, sýr emantál nebo třeba Sacherův dort. Není přece důležité
vyhrát, ale zúčastnit se.
Mgr. Adéla Koryntová

Konverzační soutěž v německém jazyce
Dne 10. ledna 2017 u nás proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Na
začátku kola měli všichni žáci stejný úkol - zpracovat po poslechu německého textu zadané otázky. Po
krátkém představení pak žáci hovořili na předem zpracované téma a následně popisovali situační
obrázek. V kategorii IA (6. - 7. třídy) se zúčastnilo celkem 18 žáků a vítězem školního kola se stal Filip
Podlipný ze 7. A. V kategorii IIA (8. - 9. ročníky) se do školního kola přihlásilo celkem 8 žáků a po
sečtení všech dosažených bodů nejlépe uspěla Lucie Bartošová ze třídy 9. A.
Následující týden (ve čtvrtek 19. ledna 2017) proběhlo obvodní kolo konverzační soutěže, které
se každoročně koná na Gymnáziu Omská v Praze 10. Vítězové školního kola se nemohli obvodního kola
zúčastnit, ale naši další účastníci zastupovali školu velmi úspěšně. I zde se soutěžící musí umět
představit, reagovat na doplňující otázky, hovořit na vylosované téma a popisovat obrázek. Ve všech
kategoriích (IA, IB, IIA a IIB) soutěžilo celkem 10 účastníků. Po dlouhém dopoledni plném soutěžení
a čekání na výsledky naši žáci ve svých kategoriích vybojovali ty nejlepší výsledky.
Michaela Hertlová z třídy 7. B se v kategorii IA umístila na 1. místě. Rovněž Svitlana
Slipchenko z třídy 9. B se v kategorii IIA umístila na 1. místě a postupuje do krajského kola soutěže,
které se bude konat v únoru 2017.
Všem účastníkům a vítězům srdečně blahopřejeme!
Mgr. Jana Ludwig
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Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce,
jehož se velice úspěšně zúčastnili tito žáci:
Natálie Kubátová a Petr Boček z 6. A, Ondřej Wurm a Jan Bartoška z 6. B, Adéla Karafiátová a Oliver
Huml ze 7. A, Míša Hertlová a Gabriela Švejdová ze 7. B a Lucie Bartošová z 9. A.
V kategorii IA (6. a 7. třídy) obsadili:
1. místo Míša Hertlová (7. B)
2. místo Petr Boček (6. B)
3. místo Oliver Huml (7. A)
Do obvodního kola postupuje Míša Hertlová. V kategorii IIA (8. a 9. třídy) bude naši školu v obvodním
kole reprezentovat Lucie Bartošová z 9. A.
Všem soutěžícím gratulujeme a vítězům budeme držet palce v obvodním kole.
Ing. Hana Tomší

Divadelní představení dramatického kroužku angličtiny
V letošním roce probíhá práce dramatického kroužku ve dvou skupinách, začátečníci
a pokročilí. Stalo se již tradicí, že naši usilovnou práci zakončíme představeními pro rodiče a následující
den pro žáky 1. až 7. tříd. Každá skupina tak vždy vystoupí třikrát.
První skupina herců zahrála situační schénky The Ticket, The fearless Tom, Colin the Poet, The
Wise Owl a na závěr muzikál Help from Friends. Druhá skupina uvedla: The Wise Prime Minister, The
Lost Book, The Twelve Months a The Interruptions.
Všichni naši mladí herci předvedli vynikající herecké a jazykové výkony, za nimiž stála usilovná
a obětavá práce vystupňovaná v průběhu ledna tréninkem i o velkých přestávkách. Všem hercům
děkujeme.
Mgr. Jana Rusňáková, Ing. Hana Tomší
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Hodina moderní chemie
Studium přírodních věd má svou perspektivu, kterou je třeba žákům ukázat. Naše škola proto např.
organizuje návštěvy science center, Vědeckých jarmarků, Veletrhů vědy, spolupracuje v rámci projektu
Přírodovědci.cz s Přírodovědnou fakultou UK a zve si studenty VŠCHT na Hodiny moderní chemie.
20. ledna zažili žáci 2. stupně úvodní Hodinu moderní chemie, kdy jim vysokoškolští studenti
srozumitelným a zábavným způsobem ukázali vlastnosti některých chemických látek a vysvětlili jim, jak
tyto vlastnosti využíváme v praxi. Studenti předvedli řadu pokusů s kapalným dusíkem, suchým ledem,
s luminolem, metanolem, nitrocelulózou aj. Ohňové i ledové pokusy žáky nadchly.
Osmáci a deváťáci se mohou ještě v dubnu těšit na další pokračování Hodin moderní chemie,
tentokrát na téma luminiscence - čekají je tedy doslova zářivé pokusy.
Mgr. Kamila Merxbauerová

Dějepisná olympiáda a Olympiáda v českém jazyce 2016/17
Školní kolo dějepisné olympiády proběhlo v listopadu 2016. Tématem letošního ročníku byla
doba vlády Marie Terezie. Ukázalo se, že to pro naše deváťáky byl trochu tvrdý oříšek. Školního kola se
zúčastnilo pouze 9 žáků 8. a 9. ročníku, a žádný z nich nedosáhl ani 50 % úspěšnosti. Nejúspěšnější
řešitelkou byla Kristýna Kulfánková a postoupila do obvodního kola, které se konalo 16. ledna 2017.
Velice děkujeme za reprezentaci školy.
V českém jazyce máme za sebou pouze školní kolo. Zúčastnilo se ho 9 žáků s celkem dobrými
výsledky. Na prvním a druhém místě se umístily Johanna Javorová a Kristýna Kulfánková a postoupily
do obvodního kola, které se bude konat v únoru 2017. Přejeme hodně štěstí.
Mgr. Jana Kučerová
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Matematické soutěže na ZŠ Křimická
V prvním pololetí se konaly tři matematické soutěže: Zdatný matematik,
Pythagoriáda a část Matematické olympiády (školní a obvodní kolo pro kategorie Z5
a Z9).
Jako první se uskutečnila 30. listopadu 2016 soutěž Zdatný matematik, které se
zúčastnilo osmnáct žáků naší školy. Úspěchu dosáhli v kategorii 6. ročník Antonín Votava
(3. místo) a v kategorii 9. ročník Ondřej Kolář a Vu Van Hieu (oba 1. místo).
Obvodní kolo Matematické olympiády proběhlo 24. ledna 2017 tradičně na ZŠ
Kodaňská. Na základě školního kola postoupili: Jan Němec z 9. B, David Mikulášek,
Michaela Machková z 5. B, Klára Mikulášková a Marek Charvát z 5. C. Úspěšným řešitelem
se stal David Mikulášek. Žáky 6. až 8. ročníku obvodní kolo Matematické olympiády
teprve čeká 4. dubna 2017.
Ve dnech 30. a 31. ledna 2017 se konalo školní kolo Pythagoriády pro žáky
5. až 8. ročníku. V Pythagoriádě uspěli a do okresního kola postoupí Mia Majorská, Kira
Machačková z 5. C., David Mikulášek z 5. B a Natálie Kubátová z 6. A.
Všem šikovným počtářům děkujeme za reprezentaci a těšíme se na jejich další
matematické úspěchy.

Mgr. Jaroslava Sýkorová
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Nekuřátka
Tak jako každý rok i letos proběhl na naší škole preventivní program „Nekuřátka“. Je připraven
pro žáky 1. stupně pod záštitou České koalice proti tabáku. Odborným garantem je MUDr. Eva
Krahlová, CSc., vedoucí 3. interní kliniky I. LF UK a VFN.
Vždy je velmi dobře připraven studenty lékařské fakulty. Finančně každý rok program zajišťuje MUDr.
Lenka Venzarová (protidrogový koordinátor primární prevence, odbor školství, kultury a zdravotnictví,
Úřad městské části Praha 15).
Děti se nenásilnou formou dozvědí o škodlivosti kouření na lidský organismus, na základě
poskytovaných informací si vytvoří zdravý postoj ke kouření, naučí se zhodnotit rizika kouření. Takže
nezapomeňte: „Normální je nekouřit.“
Mgr. Květa Nekolová

Hudební styly od klasiky po muzikál
V prosince se žáci 1. i 2. stupně zúčastnili hudebně vzdělávacího programu Hudební styly od
klasiky po muzikál. Strávili příjemné dopoledne při poslechu ukázek známých melodií a ti zkušenější
mohli vyhrát čokoládu, když ukázku poznali. Hudebníci dětem také vysvětlili, co je pro jednotlivá
hudební období a hudební styly typické.
Mgr. Simona Procházková
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Divadlo na Křimické

Již pátým rokem k nám do školy jezdí Jan Hrubec se svým Dřevěným divadlem. Před
lety jsme ho viděli v hostivařském divadle. Po skončení představení jsme se s ním tenkrát
seznámili, požádali ho o spolupráci s naší školou, a to jsme udělali moc dobře. Jezdí k nám
se svými originálními pohádkami, které sám režíruje, píše k nim scénáře a vodí i mluví
vlastnoručně vyrobené loutky. Jeho pohádky, vtipné i poučné, jsou velmi poutavé
a přinášejí dětem kulturní prožitek přímo na půdě školy.
V tomto školním roce proběhla již dvě představení, 18. října O princi z knížky
a 6. prosince Cesta do Betléma. Již v úterý 14. února k nám Honza Hrubec opět přijede
s dalším divadelním kusem, tentokrát to bude pohádka Kouzelný zvon. Už se moc těšíme.

Mgr. Magdalena Hepnerová

Pohádka za vysvědčení
Poslední den prvního pololetí zavítali na naši školu členové divadla Elf s pohádkou
Peklo s ježibabou. Příběh o Kašpárkovi, který toužil mít svého koníčka, zpříjemnil dětem
předávání vysvědčení. Pro mnohé z nich to bylo jejich první vysvědčení v životě a veselá
pohádka určitě pomohla k tomu, že na tento den nezapomenou.

Mgr. Simona Procházková
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O Pohár starosty Prahy 15
Florbal - dívky
Dne 23. listopadu 2016 se dívky základních škol Prahy 15 zúčastnily florbalového turnaje na
ZŠ Nad Přehradou. Naši školu reprezentovaly Dominika Jarošová, Tereza Černá, Johanna Javorová,
Aneta Blažková, Anna Mikulová, Karolína Štouralová, Kristýna Štěpánská a Adéla Tempelová.
Děvčata bojovala až do posledních sil, všechny zápasy se jim podařilo vyhrát, ale v posledním
utkání se ZŠ Hostivař bohužel podlehla a prohrála 3:0. Umístila se tak na krásném 2. místě.
Dominika Jarošová

Florbal - chlapci
O den později se na ZŠ Nad Přehradou konal florbalový turnaj chlapců. Zúčastnilo se znovu
pět škol a to ZŠ Nad Přehradou, ZŠ Křimická, ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Hostivař a ZŠ
Hornoměcholupská. Z chlapců nás reprezentovali Vitaliy Shorban, Tomáš Vu Van, Dominik
Šimůnek, Jan Holub, Petr Řehák, Vojtěch Kápička, Petr Lukášek, Václav Knotek, Jan Jaroš, Filip
Podlipný, Matěj Kahovec a Daniel Vaniš. Všichni hráli výborně, ale ne všem se dařilo.
V posledním zápase se utkala naše škola se ZŠ Hornoměcholupskou, kterou porazili, ale stačilo to
jen na 3. místo.
Dominika Jarošová
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O Pohár starosty Prahy 15
Basketbal - dívky
Dne 7. prosince 2016 proběhl na Základní škole Veronské náměstí turnaj dívek 6. - 9. tříd
v basketbalu. 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 opravdu statečně a s velkým nadšením. Po všech výhrách zcela zaslouženě
vybojovaly naše hráčky 1. místo, a získaly tak velmi potřebných 5 bodů do celkového bodování
v průběhu školního roku. Za tým tělocvikářů gratulujeme a sportu zdar!
Mgr. Jana Ludwig

Basketbal – chlapci
8. prosince 2016 se chlapci zúčastnili basketbalového turnaje na ZŠ Veronské náměstí. Školu za
doprovodu pana učitele Jaroslava Cardy reprezentovali Antonín Krotil, Ondřej Kolář, Jan Němec,
Dominik Šimůnek, Tomáš Vu Van, Jan Holub, Daniel Vaniš, Petr Řehák a Matěj Lůžek. Všechna
utkání byla velmi napínavá, ale nejnapínavější byl zápas se ZŠ Hornoměcholupskou. Stačilo málo,
abychom je porazili. Chlapci bojovali statečně, ale i přes všechny síly, které do zápasu vložili, nestačili
na žádné místo na stupni vítězů. Skončili na 5. místě.
Dominika Jarošová
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Vánoční florbalový turnaj
V pátek 9. prosince se žáci 1. stupně pod vedením pana učitele Cardy zúčastnili Vánočního
florbalového turnaje, jehož 3. ročník zorganizoval sportovní klub Herbadent ve Sportovní hale
Jedenáctka v Praze 11.
Naši sportovci v kategorii 1. - 3. tříd vybojovali krásné 2. místo. Reprezentovali nás Elen
Gřešáková, Dijana Rabotová, Alexander Klein, Vojtěch Coufal, Vítek Kápička, Jiří Kotík, Tomáš
Kalina a Patrik Švec. Našim nejmenším hráčům velmi gratulujeme a přejeme další krásné úspěchy.
Ani sportovci z kategorie 4. - 5. tříd nezůstali bez medailí a vybojovali bronz, což je ve velké
konkurenci velmi krásný výsledek. Za umístění děkujeme Amálce Řehákové, Kateřině Kubíčkové,
Adéle Štěpánské, Nele Ficové, Tadeášovi Krutskému, Vojtovi Soukupovi, Vojtovi Svatoňovi, Janu
Dvořákovi, Matyáši Waltrovi, Tomáši Johanovskému a Davidu Nožinovi. Také jim přejeme mnoho
dalších úspěchů a medailí a moc děkujeme za reprezentaci školy.
Adéla Tempelová
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Podzimní úspěch házenkářů se opakuje!!!
Naši mladí miniházenkáři byli opět úspěšní! Ve čtvrtek 12. ledna 2017 zorganizovala
Základní škola U Obory druhé kolo Uhříněveské miniházenkářské ligy. Našim malým sportovcům
se podařilo navázat na podzimní úspěch a opět získali medailová umístění. V mladší kategorii
(2. - 3. třídy) vybojovali naši (mini)HÁZENKÁŘI krásné 2. místo!!! Stejný úspěch se podařil
i žákům starší kategorie (4. – 5. třída) a také „brali“ stříbro.
Všem mladým sportovkyním a sportovcům děkujeme za výborné sportovní výkony.
Házené zdar!
Mgr. Jana Ludwig

O Pohár starosty Prahy 15
Přehazovaná dívek
V úterý 24. ledna 2017 se zúčastnila naše děvčata ze sedmých tříd dalšího sportovního
soutěžení mezi pěti školami Prahy 15. Výkony byly opravdu vyrovnané u všech zúčastněných
družstev a všechny dívky bojovaly, co síly stačily.
S jednou výhrou jsme získali 4. místo a přivezli zpět do školy cenné dva body do
celkového hodnocení. Všem děkujeme za jejich aktivní účast a sportovní výkony.
Mgr. Jana Ludwig
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Vánoce na Křimické
Na Vánoce se připravovala celá škola a vše začalo už 1. adventní pondělí. Prvňáčci se sešli u vánočního
stromečku před ředitelnou, ostatní žáci 1. stupně na chodbách a společně si za hudebního doprovodu zazpívali
vánoční koledy. Nezůstalo jen u prvního pondělí, takto se žáci naší školy scházeli až do vánočních prázdnin, aby se
naladili na vánoční atmosféru. 5. prosince si pro zlobivé žáky přišli čerti a Mikuláš s anděly odměnili ty hodné.
Ve všech třídách i odděleních školní družiny vrcholily přípravy na vánoční tržnici, škola voněla vánočním
cukrovím, které pekly děti z 2. stupně, i vánočním čajem, který tradičně připravuje paní učitelka Zadražilová. Třídy
byly vyzdobeny vánočními stromky, pod nimiž se poslední školní den objevily hromady dárků. Některé třídy
zvládly i návštěvu adventních trhů a při vánočních besídkách se většina dětí poprvé přejedla cukroví. Vánoční čas
ukončila obchůzka Tří králů. Jak se slavily Vánoce na Křimické, se můžete přesvědčit na fotografiích.
Mgr. Simona Procházková

15

VÁNOCE VE ŠKOLE

Projektový den
V prosinci proběhl na naší škole předvánoční projektový den. Každý učitel vedl svoji vlastní
dílnu s odlišným tématem a zaměřením.
Cukrářské dílny se ujali paní učitelka Kučerová s panem učitelem Hlavatým. Zde se zdobily perníčky,
plnilo linecké pečivo a pekly sýrové houstičky. Dílny s originálním názvem „Dělání všechny smutky
zahání“ se ujala paní učitelka Nekolová. Zde se vyráběly různé dárky pro vánoční jarmark (zejména
kalendáře) a zájemci zde pracovali s kombinovanými materiály.
Paní učitelky Tomší a Šimková si vzaly na starost vánoční přírodní dekorace. V dílně se vytvářely
výrobky z přírodního materiálu a pracovalo se s keramickou hlínou (svícny, věnce, závěsné dekorace).
Paní učitelka Merxbauerová vedla dílnu Vánoční dekorace – grafika. Zde se vyráběly dekorace a přání
(aranžmá s chvojím - svícny, dárkové krabičky, ptáčci ze šišek a koženky, závěsné dekorace aj.).

Dílny s názvem „Křimda“ se ujaly paní učitelky Procházková a Sýkorová. Zde se tvořila
novoroční přání a vyráběly vánoční dekorace. Překrásné vánoční origami hvězdy pečlivě vyráběli žáci
pod dohledem paní učitelky Koryntové a paní učitelky Ludwig.
Vánočního turnaje se ujal pan učitel Carda. Zcela novou a odlišnou aktivitu v podobě jógy si připravil
pan učitel Všetečka.
O výsledcích práce našich žáků se mohli přesvědčit všichni návštěvníci vánoční tržnice.
Tereza Lachová, Sára Nygrýnová
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Stříbrná
neděle aneb Advent s naší školou
Stříbrnou neděli 11. prosince 2016 zpestřily svým zpěvem naše malé zpěvačky
z pěveckého sboru ZŠ Křimická. Pan učitel Jaroslav Vacík, který v naší škole působí od
listopadu, nacvičil několik vánočních písní, které se sborem předvedl na vánočním trhu
v Hostivaři. Malé zpěvačky udělaly svým vystoupením radost nejen svým rodičům, ale i nám
všem, kteří jsme se akce zúčastnili. Pro většinu sboristek se jednalo o teprve první veřejné
vystoupení a za podpory všech zúčastněných se akce vydařila.

Mgr. Jaroslav Vacík

Vánoce v chaloupce
V adventním čase, ve čtvrtek 15. prosince,
jsme s našimi dětmi navštívili skanzen v Přerově
nad Labem. Děti si mohly prohlédnout výstavu
betlémů a nahlédnout do života venkovských lidí
v době Vánoc. V chalupách byly nainstalovány
pomocí figurín a dobového inventáře výjevy
z venkovského života z počátku 20. století.
Všem se výlet líbil.

Marta Pospíšilová, Mgr. Magdalena Hepnerová
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Vánoční tržnice
Jako každý rok tak i letos se konala v naší škole vánoční tržnice. Všechny třídy se
zapojily v rámci projektového dne do výroby různých vánočních dekorací a dárků, které
pak na tržnici nabízeli. Rodičům i dalším hostům se výrobky líbily a rychle ze stánků
mizely. Také jste si mohli dát čaj nebo cukroví, které připravila paní učitelka Kučerová se
žáky v hodinách pracovních činností. V sedmnáct hodin začalo zpívání pro rodiče. Krásně
zazpívaly děti z 1. stupně pod vedením paní učitelky Hýkové. Celý večer zpříjemnil nám
všem adventní období.

Kristýna Štěpánská
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V rámci projektového dne žáci 2. stupně vytvářeli novoroční přání. Autory přání jsou: Johanna
Javorová, Vendula Máliková, Daniela Márová, Natálie Kubátová, Svitlana Slipchenko, Aleksandar
Šešlija, Ondřej Hynek, Alex Kroča a Karel Veidenthaler.
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TALENT
V rubrice Talent vám tentokrát představíme Sáru Nygrýnovou z 8. A.
Čemu se věnuješ ve svém volném čase?
Mám více zájmů, ale nejvíc ze všeho mě baví dabing a dramaťák. Dabing dělám už od páté třídy
a do dramatického kroužku chodím třetím rokem.
Tvoje koníčky nejsou příliš obvyklé, kdo tě k nim přivedl?
Moje mamka. Předložila mi hodně možností, takže jsem měla z čeho vybírat.
Věnuje se dabingu ještě někdo z rodiny, nebo jen ty?
Ne, zatím jen já. Ale sestra by to taky ráda zkusila.
Kolik tomu věnuješ času?
Dramaťák mám jednou týdně, je to normální kroužek. U dabingu je to různé, někdy párkrát měsíčně,
někdy i víckrát do týdne.
Kolik filmů už jsi kdy dabovala?
Přesně nevím, bylo toho hodně. Často dabuji animované filmy a seriály. Největší byla asi role Lucy
ve filmu „Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve filmu“. Moc mě zaujal nedávno natočený film
Příchozí v hlavní roli s Amy Adams. Tam jsem dabovala roli Hannah.
Na čem nyní pracuješ?
Dostala jsem roli Loretty v animovaném seriálu pro děti Milesova vesmírná dobrodružství.

Dostáváš za to nějaké peníze a popřípadě, co s nimi děláš?
Dabing je práce, takže ano, dostávám za něj honorář. Peníze neutrácím, rodiče mi je ukládají na
budoucí studia.
Chtěla by ses dabingem živit, až budeš dospělá?
Pochybuju, že bych se tím uživila, není tam žádná jistota.
Kdo tě nejvíce podporuje?
Celá moje rodina, ale i někteří kamarádi, za což jsem jim fakt moc vděčná.
Co tvoje herecké zkušenosti?
Vystupovala jsem v muzikále Prastarý příběh lásky. Tento muzikál napsal můj tatínek a zároveň ho
i režíroval. Přes něj jsem se k muzikálu dostala, ale musela jsem projít konkurzem jako ostatní děti.
Máš někdy strach před vystoupením?
Ano, neznám asi nikoho, kdo by neměl. Když jsem byla menší, bála jsem skoro všeho. Ale zdá se
mi, že s přibývajícím věkem se to lepší, také už mám víc zkušeností. Nikdy se ale určitého strachu
nezbavím úplně, tím jsem si jistá.
Co bych chtěla dělat v dospělosti?
Chtěla bych studovat právo nebo psychologii. Umění bych si chtěla nechat jako svůj koníček.
Adéla Tempelová, Kristýna Štěpánská, Tereza Lachová
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Otevřené hodiny v prvních třídách
Dne 15. listopadu 2016 jsme my prvňáčci a naše paní učitelky pozvali rodiče k nám do školy.
Chtěli jsme se pochlubit a ukázat jim, co všechno jsme se za tak krátkou dobu naučili.
Četli jsme slabiky, jednoduchá slova a někteří už i věty. Dokonce jsme řešili i slovní úlohy. A abychom ze
samého učení nebyli moc unavení, zazpívali jsme si, zatancovali a to vše doplnili říkankami.
Rodiče nám nadšeně zatleskali a poděkovali za pořádně odvedený kus práce. Už se těšíme na Den
otevřených dveří. Přijďte se na nás podívat! To budete koukat!
Marta Pospíšilová

Masopust v Čechově stodole
V pátek 27. ledna jsme i přes mrazivé počasí hned ráno vyrazili autobusem do Bukové u Příbrami
do Čechovy stodoly.
Tentokrát byl program zaměřený na Masopust. Dozvěděli jsme se, že je to období po svátku Tří
králů do začátku postního období před Velikonocemi, tedy do Popeleční středy. Náš průvodce - řezník
„Krkovička“ - nám povídal o maskách, které nesmějí chybět v masopustním průvodu, a jaký úkol při něm
mají. Vyprávěl nám také, jak probíhaly zabíjačky a tancovačky od „Tučného čtvrtka“ až do půlnoci
v úterý před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Pak
už následovalo období půstu. Na závěr si každý z nás ve výtvarné dílničce vyrobil svoji masku z papíru.
Výlet se nám moc líbil a teď už zbývá jen vyrazit do masopustního průvodu!!!
Mgr. Pavla Homolová
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Dětský úsměv
Díky sponzorskému daru rodičů se žáci tříd 1. A a 4. A účastní projektu Dětský
úsměv, který pořádá Český zelený kříž. Probíhá v šesti lekcích a jeho cílem je seznámit
děti se zásadami ústní hygieny s důrazem na účinné čištění zubů, volbu správného
kartáčku a výběr vhodných potravin. Přednášky se konaly již dvakrát - 16. listopadu
a 14. prosince 2016. Děti si pod vedením instruktorky nacvičovaly správné čištění zubů.
K tomu jim jako pomůcky sloužily modely zubů, zubní kartáčky a pracovní sešity, které
ilustroval Miloš Nesvadba. Srozumitelnou a hravou formou jim byla vysvětlena souvislost
mezi správným čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu.
Správná dentální hygiena a pravidelná návštěva zubního lékaře by se měly stát
základní součástí péče o zdraví dětí. Po absolvování celého projektu to našim žákům
určitě žádné problémy dělat nebude.

Mgr. Jana Vránková
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Skanzen v Přerově nad Labem
8. prosince si žáci 2. A a 2. C prohlédli výstavu v Přerově nad Labem „Lidové Vánoce v Polabí“.
Seznámili se s vánočními tradicemi a životem venkovských lidí na konci 18. století. Viděli staročeské
chalupy, stodoly, starou školu a před staveními malé zahrádky s bylinkami. Vše bylo zařízeno dobovým
nábytkem, nářadím a nádobím. Světnice byly vyzdobeny vánočními stromky, voněly perníkem a jehličím.
Panovala zde krásná poklidná vánoční atmosféra. Všichni se začali těšit na Vánoce ještě o něco víc.
Mgr. Ilona Karafiátová

Kalendář Happysnack
Nový kalendář Happysnack 2017 obrací již své první stránky. Jsme velmi potěšeni, že do tohoto
kalendáře byly vybrány i obrázky našich žáků, kteří svá dílka zasílali do soutěží Happysnacku. Své místo
zde mají obrázky Nicolky Čermíkové, Beátky Tykalové, Nellinky Remetové z 2. B a Jirky Kotíka z 3. A.
Všem výhercům gratulujeme a těšíme se na další soutěže.
Kolektiv tříd 2. B a 3. A a Ilona Kotíková
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Poznáváme Prahu
V pátek 25. listopadu jsme se vydali na
další výpravu za poznáním Prahy. Naším cílem se
stalo Staroměstské náměstí. V plánu vycházky
nemohl chybět orloj, před kterým jsme si
připomněli pověsti o jeho vzniku, a snažili jsme se
poznat některé postavy na orloji. Zastavili jsme se
u dvaceti sedmi křížů připomínající smutnou
minulost Staroměstského náměstí. Pak už nás čekal
výstup na Staroměstskou radniční věž, odkud už
bylo vidět hemžení příprav vánočních trhů.
Cestou zpět domů jsme prošli přes Ungelt
kolem Týnského chrámu. Předadventní vycházka
se vydařila a k večeru jsme dorazili do Měcholup.
Mgr. Lenka Zadražilová

Adventní návštěva Prahy
Před Vánocemi jsme si nemohli nechat ujít trochu
adventní nálady, a tak jsme se opět jako loni vypravili
20. prosince načerpat vánoční atmosféru na náměstí Míru.
Protože jsme celé předvánoční období cvičili vánoční písně,
nedalo nám to a na schodech u kostela svaté Ludmily jsme
sborově zazpívali anglickou vánoční píseň O dobrém králi
Václavovi. Sklidili jsme pochvaly a potlesk kolemjdoucích
a už se těšíme na příští rok, kdy náš repertoár třeba ještě
rozšíříme. Prošli jsme se také mezi stánky a neodolali jsme
vůni trdelníku, párku v rohlíku i nákupu vánočních dárků.
Mgr. Lenka Zadražilová

Naše zimní tvoření:
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Spalovna Malešice
Nejvyšší komín v Praze patří Spalovně ZEVO v Malešicích. A my, žáci 4. B a 4. C, jsme se tam
byli podívat.
Spalovna byla uvedena do provozu v roce 1998. Od té doby se neustále zlepšují její emisní
parametry, např. při odstraňování škodlivin oxidu dusíku. Spalovna ročně zlikviduje 310 000 tun
pražského odpadu, který ZEVO Malešice využije při výrobě především tepelné energie pro domácnosti
nebo k výrobě elektrické energie. Ta se tu vyrábí od roku 2010.
Určitě se do spalovny běžte podívat, protože samotný provoz je velice zajímavý. Uvidíte jeřáb
s nákladem odpadků pro pec, turbínu, řídící středisko a mnoho dalšího. Opravdu to stojí za to.
Jitka Boudná

Adventní trhy
Dne 14. prosince 2016 si třídy 4. B a 5. B
jely zažít tu pravou adventní atmosféru
spojenou s vánočními trhy v srdci Prahy na
náměstí Míru. Hned při prvním kroku na nás
dýchla ta pravá atmosféra Vánoc. Vánoční
výzdoba je zde vskutku úchvatná. Děti se
podívaly na stromeček, betlém a ochutnaly
i tradiční vánoční trdelník nebo teplé palačinky.

Mgr. Michaela Marešová

Z hodin výtvarné výchovy:
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5. ROČNÍK

Návštěva vánočních trhů
Čas vánoční je čas plný příprav
a očekávání. Jak nám toto období
mohou zpestřit vánoční trhy, se
přesvědčili
žáci
5.
C.
V úterý
20. prosince se vypravili na návštěvu
náměstí Míru v Praze 2 a prošli celé
trhy. V bohatě vyzdobených stáncích
nakoupili dárky pro rodiče, sourozence
i kamarády. Ochutnali sladkosti, které
prodejci nabízeli, a k zahřátí jim
pomohl teplý čaj.
Přestože počasí bylo typicky zimní, mrazivé a větrné, dětem zůstal úsměv na tvářích.
Čas vánoční je čas plný veselých dětských tváří.

Mgr. Zuzana Piherová

Tři králové na ZŠ Křimická
Tak nám začal nový rok a my ho započali aktuálním
tématem „Tři králové“. S dětmi jsme si povídali
o tradicích a vyrobili jsme si korunu pro Kašpara,
Melichara a Baltazara.
K tomuto dni se také váže tradiční koledování.
Koledníci zpívali tříkrálové poselství ve formě známé
koledy „My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví
vinšujem vám...“, kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali
je kadidlem a psali na dveře iniciály K + M + B.
Dětem se ale asi nejvíce líbil průvod po škole, kde
se role mudrců z východu zhostili páťáci, kteří
v převlecích představovali Tři krále, zpívali píseň
a popřáli všem zdraví a úspěchy v roce 2017.

Mgr. Michaela Marešová
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ

↓

Jak na pamlskovou vyhlášku:

Který sněhulák nemá svého dvojníka?

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi:
„Pepíčku, zapal vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá:
„A svíčky taky?”
Pes stojí pod vánočním stromečkem:
„Teda, páníček se na Vánoce vytáhl!
Který pes se může pochlubit, že mu na
záchod zavedli elektrické osvětlení!”
Fanouš se udiveně vyptává Jendy: „Proč
chceš od Ježíška dvě soupravy
elektrických vláčků?”
„Chci si taky hrát, když je táta doma!”
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6. ROČNÍK

Planeta Země 3000
Na začátku nového roku 2017 ve středu 4. ledna naši žáci navštívili unikátní vzdělávací program
Planeta Země 3000. Tento projekt má již několikaletou historii a za necelých deset let ho navštívilo přes
jeden milion diváků.
Autorem a zakladatelem je Adam Lelek, který v roce 2002 začal na projektu pracovat. Příprava
prvního dílu dokumentárního filmu trvala téměř dva roky. Každý rok se natáčení odehrává v jiné zemi
nebo na jiném kontinentu, pyšní se tedy nádhernými místy, pestrými barvami a neznámými kmeny, lidmi
žijícími zcela jiným způsobem než my. Exotickými zvířaty či pokrmy se to jen hemží.
Název letošní projekce byl Filipíny - Za obry a trpaslíky. Je to výstižné, protože jsme se za nimi
alespoň na obrazovce opravdu vydali. A nejen za nimi. Vtipné scény studenty často rozesmály, ale když
spatřili něco zajímavého, bylo na jejich tvářích vidět strnutí nebo nechuť… nebo smích.
Ne každý má možnost podívat se do tolika koutů světa a toto byl pro nás všechny krásný zážitek.
Přinesl nám nová poznání a rozhled do budoucnosti.
Sára Nygrýnová

Fantastická zvířata a kde je najít
Adventní čas si žáci druhého stupně
zpříjemnili v PREMIERE CINEMAS v Hostivaři.
Za naši třídu 6. B mohu říct, že film „Fantastická
zvířata a kde je najít“ byl opravdu krásný nápad
spisovatelky J. K. Rowlingové a především krásný
předvánoční dárek pro všechny milovníky
Harryho Pottera. Paní J. K. Rowlingová nejenže
příběh vymyslela, ale napsala k filmu i scénář.
Film pojednává o panu Scamanderovi,
který přichází do New Yorku se svým záhadným
a bezedným kufříkem, ve kterém se ukrývá
spoustu fantastických zvířat. Na úřadě si kufřík
omylem vymění s nečarem (člověk, jenž nekouzlí)
Jacobem Kowalskym, který jej doma otevře
a vypustí několik zvířat ven. Jak příběh dopadne,
už víme a vy, kteří jste ho neviděli, si určitě
zajděte do kina.
Marie Postlerová
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7. ROČNÍK

Lyžařský výcvik
Dne 14. ledna 2017 jsme naložili lyže a snowboardy a hurá na hory do Benecka. Byli
jsme ubytovaní v hotelu Alfonska. Druhý den jsme se rozdělili na skupiny a začalo se
lyžovat. Lyžovalo se každý den dopoledne i odpoledne. Úterý bylo spíše odpočinkové.
Lyžovalo se jenom dopoledne. Po poledním klidu jsme se všichni odebrali procházkou do
menšího obchodu. Cestou jsme se stavili na snowtubingu, kde jsme se všichni „vyblbli“.
Celou dobu nám přálo krásné počasí. Týden už byl pomalu u konce a my začali balit.
V pátek jsme se nasnídali, dali kufry do autobusu a vyrazili jsme opět směr Praha.
Děkujeme panu učiteli Cardovi a instruktorům Lence, Petrovi a Ondrovi, že s námi měli
takovou trpělivost. Celý lyžařský výcvik byl povedený a super.

Tereza Skládalová
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8. ROČNÍK

Schola Pragensis 2016
Žáci 8. a 9. tříd se dne 25. listopadu 2016 vydali na Vyšehrad do Kongresového centra na již
21. ročník prezentace pražských středních škol, gymnázií, uměleckých škol a středních odborných
učilišť.
Mohli jsme si vybírat z velkého množství nabídek. Každá škola zde měla svůj stánek, ve
kterém nabízela své služby. U každého stánku informace o škole podávali profesoři a studenti, kteří
zde studují. Naši žáci se ptali na různé věci a dozvídali se více o školách, které už si třeba dříve
vybrali.
Nejvíce nás zaujaly ukázky studentů z taneční konzervatoře, kteří předváděli své taneční
kreace, a studentů z hotelových škol, kteří prezentovali své pokroky v gastronomii. Naši žáci si
s nadšením odnášeli letáčky a propagační materiály.
Lucie Příkopová a Anna Cieslarová

Výlet do Norimberku
V pátek 2. prosince se děti 7. až 9. tříd vypravily do německého města Norimberk. Autobus na nás
čekal ráno v 5:45 a cesta tam trvala okolo tří hodin. Na začátku jsme navštívili Císařský hrad a prohlédli
jsme si bronzovou sochu Dürerův králík. Procházeli jsme se starou částí Norimberku a pozorovali jsme
nádherné starodávné stavby. Po nějaké době jsme se dostali do nové části Norimberku. Na náměstí jsme
navštívili známé vánoční trhy, zastavili jsme se u kašny Schöner Brunnen a obdivovali jsme její krásu.
Většina z nás zavítala do restaurace McDonald, kde jsme se ohřáli a rychle občerstvili. Poté jsme se
vydali na dlouhou cestu moderní částí Norimberka. Výlet jsme zakončili návštěvou nákupního centra. Do
Prahy jsme dorazili okolo deváté hodiny večerní.
Michaela Roháčová, Eliška Štědrá, Lucie Nguyen, Veronika Boháčová
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9. ROČNÍK

Mikuláš
V pondělí 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš a jeho družina složená z čertů a andělů.
Nebyl to však skutečný Mikuláš s čerty a anděly, nýbrž naši žáci devátých tříd, kteří se rozhodli trošku
postrašit své mladší spolužáky. Skupiny složené ze sedmi žáků si tedy již v pátek přinesly kostýmy
a různé pomůcky jako třeba mikulášskou berlu, čertovský řetěz nebo andělská křídla. V pondělí se
skupiny sešly brzy ráno a začaly s přípravami. Jakmile byly obě skupiny připraveny, nasypaly si
bonbóny do misek a vyrazily.
Obcházení tříd začalo během druhé hodiny. Nejdříve Mikuláš navštívil první třídu, která už se
na něj moc těšila. Děti přivítaly Mikuláše a anděly s úsměvem, avšak když se objevili strašliví čerti,
úsměv zmizel a nahradil ho pláč. Od toho tu ale byli hodní andělé, kteří ihned začali s utěšováním.
Skupinky postupně prošly celý první a poté i druhý stupeň. V každé třídě jsme viděli spousty hříšníků,
kteří se ale z pekla vykoupili pěknou básničkou nebo písničkou. Celým dnem nás provázely úsměvy
hodných dětí a sem tam i nářek zlobivců. Celý den jsme si ale náramně užili a věříme, že všechny
ostatní děti taky.
Kristýna Kulfánková
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ

Blondýnka si koupí Fantu se zeleným
uzávěrem (soutěž). Otevře, podívá se a čte:
„Zkus štěstí znovu“, zavře, otevře a čte:
„Zkus štěstí znovu“, zavře, otevře a čte:
„Zkus štěstí znovu“ ...
Policajt začne skládat puzzle, až konečně za
půl roku dokončí obrázek. Na krabici si pak
přečte: od 2-3 let. „Teda já jsem génius,
složil jsem to za čtvrtinu času!“

Co si přejí holky
k Vánocům:

Co si přejí kluci
k Vánocům:

Bezpečnost je důležitá:
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RE-PLAY

Final Fantasy XV
Jestliže někdy měla vzniknout univerzální hra, která by plnila
všechny sny hráčů napříč žánry, musel to být 15. díl ságy Final Fantasy.
Titul, který byl ve vývoji přes 10 let, prodělal několik restartů a proměn.
Hráče neustále dráždil parádními trailery, jež měly předznamenávat
takřka příchod JRPG Krista, který náhle pozvedne žánr na úplně jinou
úroveň. Nic takového se samozřejmě nestalo a někdo by dokonce
i namítl, že oproti jiným AAA hrám Final Fantasy XV vyšla bez většího
poprasku a v ničem ani nevyniká. V tom to ale je! FFXV totiž v ničem
ani vyloženě nezklame, a onou pomyslnou univerzální hrou je do takové
míry, že si v ní to své najde prakticky každý.
Daniel Vaniš

Rust
Rust je survival multiplayerová hra, ve které se
ocitnete na pevnině a jediným vaším úkolem je přežít.
Abyste to dokázali, musíte zahnat hlad a žízeň a zajistit si
teplo. Začínáte s loučí a jedním kamenem a postupem času
se dostáváte k lepšímu vybavení a lepším zbraním. Ze
začátku musíte lovit zvířata a tím získáváte maso a kůže.
Můžete stavět domy, opevnění a celá města. Hra působí
zatím dobře, ale ještě je v Alpha verzi.
Mnoho věcí se tedy může změnit. Hra má výbornou
grafiku a zabaví.
Matěj Lůžek

Škola samuraje Benzaje
Škola samuraje Banzaje přinese každému dítěti spoustu zábavy
a vědomostí. Hráči rozšíří své znalosti o státech Dálného východu o Japonsku, Číně a Koreji. Navíc poznají bojová umění a vynikající
bojovníky. Emoce a zábavu zaručí převtělení do statečného samuraje, který
musí prokázat znalosti taktiky.
Jakub Tregner

Run Sackboy! Run!
Tato hra je určena pro mobilní telefony, je kompatibilní
s Androidem i Applem. Hra je vytvořena na bázi např. Subway
Surf, jen ve 2D. Ve hře musíte utíkat před drakem a běžet co
nejdelší vzdálenost. Při běhu sbíráte bubliny (peníze), za které si
můžete kupovat vylepšení – truhly, ze kterých padají např. peněžní
hodnoty, samolepky a podobně. Lze si koupit i kostýmy, které
dávají bonusy. Hra je velice pěkně provedená a zabaví na hodně
dlouho.
Matěj Lůžek
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CO? KDY? KDE? JAK?

Psí poslání
Tento film měl premiéru 26. ledna 2017. Příběh byl
natočen podle stejnojmenné knížky od známého autora Bruce
W. Camerona. Vychází z přesvědčení, že jeden pes se může
narodit několikrát za sebou, aby se mohl zdokonalovat
v rozličných dovednostech a aby mohl čím dál tím lépe chápat
člověka.
Hlavní hrdina se na svět vrací znovu a znovu. Jeho
první pokus dopadá tragicky. Potom hledá smysl života jako
neposedný retriever, který patří malému chlapci jménem
Ethan. Ale ani tento pokus nemá dlouhého trvání. Když se
narodí znovu, nosí v srdci jediné přání – znovu spatřit Ethana,
kterého nadevše miluje…
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí
splnit své poslání.
Anna Cieslarová

Muzikál Čas růží
Je tu nový muzikál, který bude mít premiéru na
jaře 2017. Muzikál bude uvádět Hudební divadlo Karlín.
Premiéra se bude konat 16. března 2017 od 19 hodin.
Vstupenky jsou již nyní v prodeji v cenové relaci od 1000
do 1500 Kč. Scénáře se zhostil Sagvan Tofi a hudební
dramatik Ondřej Soukup.
V muzikálu Čas růží budou ke slyšení největší hity
z repertoáru Karla Gotta. Samotný mistr Karel Gott byl
jedním z členů poroty, která vybírala na konkurzu
účinkující pro tento muzikál. A kdo měl to štěstí
účinkovat v tomto muzikálu? Je to například Markéta
Procházková, Martin Písařík, Adéla Gondíková, Sagvan
Tofi nebo Josef Vojtek.
Anna Cieslarová

Ozzy rychle a chlupatě
Tento animovaný film režíroval Alberto Rodriguez.
Přátelský bígl jménem Ozzy žije v rodině u Martinsových.
Jednoho dne přijde rodině dopis. Jeho milovaní páníčci
musí odjet do Japonska kvůli práci. Jenomže pejsek s nimi
nesmí. Martinsovi se tedy rozhodnou, že Ozzyho dají do
luxusního psího hotelu. Poté co rodina odjede, Ozzy zjistí,
že toto luxusní místo je jen zástěrkou majitele, který
potom převáží psy do vězení. Ozzymu by tam bylo
smutno, a proto se rozhodne nenápadně utéct. S sebou
nezapomene vzít své kamarády, se kterými se v hotelu
seznámil.
Tereza Skládalová
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KOMIKS

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

