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OBSAH
Milí čtenáři,
prázdniny se blíží a už jste určitě všichni natěšení na ty krásné dva měsíce volna. Na každý pád
tu pro vás máme nové číslo časopisu Křimda, který je jako vždy plný zábavných článků
a rozhovorů. Opět vás seznámíme s novinkami ze světa kultury a počítačových her. Také s velmi
sympatickou a nadanou Veronikou Boháčovou, jež nám poskytla odpovědi na všechny naše
otázky, a my jsme jí za to moc vděční. Čeká na vás zajímavé povídání s paní učitelkou
Kučerovou, která se s námi na konci školního roku rozloučí, a my jí přejeme hodně zdraví
a pohodových dnů, a ať se jí po nás moc nestýská. A když už jsme u toho loučení, loučí se
s Vámi i naše redakční rada a tímto předáváme Křimdu do rukou mladších spolužáků.

Vaše Redakční rada
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INTERVIEW
Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Jana Kučerová
1. Jak dlouho jste na této škole učila?
Dalo by se to říct jedním slovem – dlouho.
Můj učitelský život začal v roce 1975
v Kladně. Do Prahy na Křimickou jsem
přišla v roce 1982, kdy se tato škola
otvírala. Tak počítejte. Mám tuto školu
ráda, patřím k ní.
2. Určitě máte mnoho vzpomínek na své
žáky. Jaká vzpomínka je ta nejhezčí?
Těch dětí a tříd, na které vzpomínám, je
tolik, že vybírat není snadné. Ale kdybyste
se zeptali mých synů, hned řeknou: „No jo,
tvoje slavný déčko.“ A budou mít pravdu.
To byla totiž moje první třída na Křimické.
Byli dobrá parta a nápady jen sršeli. Co
žák to originál. Zažili jsme kromě práce i
spoustu zábavy. Ale měla jsem pak ještě
několik dalších tříd, na které ráda
vzpomínám.
3. Jaké předměty jste učila?
Můj obor je český jazyk a dějepis. Ale
občas jsem učila třeba pracovní činnosti
nebo občanskou výchovu. A teď, když
mám konečně pocit, že jsem se trošku
naučila učit, moje učitelská kariéra končí.
4. Jak se za tu dobu změnila škola?
Škola nebo školství? Naše škola určitě
zkrásněla. Kdo ji dlouho neviděl, ať se
přijde podívat. A škola obecně? Změnila se
tak, jako naše společnost, protože škola, to
jsou lidé. Mám pocit, že nám trošku chybí
důvěra, poctivost a vzájemná úcta. Mnozí
vykřikují, jaká mají práva, ale své
povinnosti znát nechtějí. Jsou nároční
k ostatním lidem, požadují, místo toho, aby
si v klidu pohovořili. Ne prostřednictvím
mailu nebo SMS. Osobně z očí do očí –
děti, rodiče i učitelé. Pak se nám bude
škola líbit ještě víc.
5. Jak budete vzpomínat na školní
jídelnu?
S láskou a vděčností. A je to na mně vidět.
Když své velké rodině (dnes už je nás 11)
o víkendech a o prázdninách připravuji
lahůdky, velmi oceňuji ŠJ, kde vymyslí
jídelníček, nakoupí, uvaří a dokonce po
mně umyjí nádobí. Milá děvčata v ŠJ, budu
s láskou vzpomínat.
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6. Jak budete vzpomínat na tuto školu?
Ráda. Já mám tu výhodu, že raději
vzpomínám na to hezké. A na chvíle, kdy
se mi nedařilo, zapomínám nebo v nich
hledám alespoň trochu humoru. Potkala
jsem tu spoustu chytrých a hodných lidí –
dětí i dospělých. A kdo mi ze zlomyslnosti
občas ztrpčil život, ať se s tím nějak
vyrovná. Já jsem v pohodě.
7. Jaké máte plány do budoucna?
Plánů mám spoustu. Je tolik knížek, které
jsem nepřečetla, tolik míst, kde jsem ještě
nebyla (dokonce i v Praze) a tolik věcí,
které jsem se ještě nenaučila, že se nudit
určitě nebudu. Třeba se začnu konečně učit
paličkovat krajky nebo si zaplatím
počítačový kurz, kde se naučím upravovat
fotografie.
8. Co byste chtěla vzkázat žákům
2.stupně?
Nejste první ani poslední, jste výjimeční,
tak jako mnozí před Vámi i po Vás. Ačkoli
se Vám to bude zdát nadnesené, svět bude
takový, jaký si ho uděláte a jací budete –
buď poctiví, pracovití a nápadití, nebo
lajdáci a ulejváci? Máte před sebou mnoho
možností. Věřím, že mnozí z Vás svět
dokážou změnit k lepšímu. Jinak by má
práce byla zbytečná.

Anna Cieslarová, Tereza Skládalová

NOVINKY OD NÁS

Hudební soutěž BubbleStar
V pátek 21. dubna proběhlo na 2. stupni školní kolo hudební soutěže BubbleStar. Pan učitel Vacík připravil
hudebnu a překrásné diplomy, paní učitelka Nekolová nazkoušela písně s účastníky a začalo se. Do poroty zasedli
paní ředitelka Ivana Heboussová, paní zástupkyně Světlana Vojtová, pan učitel Jaroslav Vacík, pan asistent Michal
Hlavatý a paní učitelka Květa Nekolová. Naše soutěžící velmi hezky podpořili jejich spolužáci, pan učitel a pan
asistent zpěváky doprovodili na klavír. Nakonec do celopražského kola hudební soutěže postoupili Karel
Veidenthaler z 8. A (hrál na kytaru a zpíval) a Veronika Boháčová, také z 8. A (zpěv).

V hostivařské sokolovně se 10. a 11. května konal 4. ročník celopražské pěvecké soutěže BubbleStar.
Kromě 63 soutěžících ve dvou kategoriích zde byla i porota, ve které zasedli osobnosti z populární hudby nebo
starosta MČ Praha 15 pan Milan Wenzl. Objevila se zde velká škála písní a kromě ohraných šlágrů jako Hallelujah
nebo All of me zaznělo i několikrát Radioactive od Imagine Dragons. Zpívaly se i další známé písně, třeba Na ostří
nože, Celibát nebo Ztracená bloudím. Z naší školy zde vystupovali Veronika Boháčová s písní Half the world away
od Aurory a Karel Veidenthaler s písní Purple Haze od The Jimi Hendrix Experience. Deset nejlepších zpěváků
bylo odměněno hodnotnými cenami a zazpívá si na závěrečném koncertě.
Koncert vítězů se konal v neděli 21. května v Domě občanské vybavenosti v Praze – Petrovicích a z naší
školy si na něm zazpíval Karel Veidenthaler. Blahopřejeme.
Karel: „Z celé soutěže jsem nadšený. Doufám, že se příště přihlásí víc žáků.“
Mgr. Květa Nekolová a Karel Veidenthaler
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Burgkundstadtský deníček
Den první
V neděli 21. května v půl jedné jsme všichni v pořádku dojeli do Burgkunstadtu a všechny děti se již
těšily do „svých“ rodin.

Den druhý
V pondělí 22. května jsme celé dopoledne společně trávili v budově gymnázia, kde byl pro nás připraven
opravdu bohatý program. Nejprve jsme byli pozváni na společnou snídani s panem ředitelem Meierem
a učiteli, kteří nás ten den doprovázeli. Pak jsme velmi aktivně vstoupili do několika vyučovacích hodin.
Do hodiny německého (a trochu i českého) jazyka, do hodiny angličtiny a matematiky. Nakonec pro nás
připravili studenti staršího ročníku fyzikální pokusy, které jsme si opravdu užili.

Den třetí
V úterý 23. května jsme absolvovali velmi zdařilý celodenní výlet společně s německými kamarády.
Nejprve jsme navštívili ve městě Zella Mellis interaktivní výstavu pod názvem EXPLORATA. Na
jednotlivých stanovištích nás čekaly úkoly, kterými jsme si vyzkoušeli nejrůznější fyzikální zákony a jevy.
Po obědě jsme se přemístili do nádherného mořského akvária, kde jsme obdivovali obrovské množství
barevných ryb a mořských živočichů.
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Den čtvrtý
Ve středu 24. května jsme hned ráno vyrazili do pivovaru. Na jeho návštěvu jsme se už moc těšili. Cestu tam
jsme hravě zvládli pěšky, během procházky (asi 7 kilometrů) jsme si udělali malou zastávku v cukrárně.
Hned u dveří do pivovaru nás vítal pan Thomas, vrchní sládek, který nás celou budovou provázel a vysvětlil
nám, jakže se ten zlatý mok vyrábí... tedy vaří. Jsme v tomto oboru o něco moudřejší. Prohlídka všech částí
pivovaru, od vaření vody a sladu až po stáčírnu piva, ale i limonád do lahví, byla úžasná.

Den pátý
Čtvrtek 25. května jsme strávili celý den se svou hostitelskou rodinou, protože byl v Německu státní svátek.
Někteří z nás navštívili festivaly, zábavní centrum, lanový park a ostatní si byli zaplavat. Měli jsme krásné
počasí a všichni jsme si to moc užili.

Den šestý
Poslední den, tedy pátek 26. května jsme si také moc užili, ale zároveň nás čekalo smutné loučení. Hned
ráno jsme navštívili radnici města Altenkunstadt, které patří spolu s Burgkunstadtem pod jednu společnou
obec. Pan starosta nás přijal v zasedací místnosti, vyprávěl nám, co všechno taková radnice musí zajišťovat,
a zároveň nás pohostil a připravil pro nás milý dárek. Poté jsme se spolu s našimi německými kamarády
vydali do obchůdků nakoupit poslední dárky, v menze gymnázia na nás čekal výborný oběd a pak už nastalo
loučení a slib, že to není naposledy. Nasedli jsme do autobusu, zamávali si a už jsme se začali těšit na náš
domov, rodiče a sourozence. Všichni jsme se v pořádku vrátili večer do Prahy a ... máme co vyprávět!

Mgr. Jana Ludwig a Mgr. Jana Rusňáková
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Děti zpívají našim seniorům
Často se říkává, jak si dnešní mladí neváží stáří. Děti jsou prý neuctivé a bezohledné ke starým
lidem. Není to vždy pravda, stačí oběma generacím dopřávat setkání. S dětmi naší školy jsme ve středu
24. května navštívili Centrum sociálních služeb v Horních Měcholupech, kde jsou hospitalizováni
převážně ležící klienti.
Pěvecký sbor paní učitelky Hýkové zazpíval nádherné filmové písničky a děti paní učitelky
Pospíšilové a Hepnerové předvedly svá taneční a pěvecká vystoupení. Mnohým babičkám i dědečkům se
v očích leskly slzy dojetí. A děti? Ty byly velmi uctivé, vážné, šikovné a moc hodné. Odcházeli jsme
s krásným pocitem vzájemného obohacení.
Mgr. Magdalena Hepnerová

Hurá do školy
I když se pro většinu dětí kvapem blíží dlouho očekávané prázdniny, přišli se do školy na chvíli
podívat budoucí prvňáčci, aby si vyzkoušeli, jaké to bude sedět v lavicích. Ve škole je po dva pondělky
čekaly paní učitelky s písničkami, říkadly a hrami. Věříme, že se našim budoucím žákům hra na školu líbila
a těší se do školy ještě více.
Mgr. Lenka Zadražilová
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Požární ochrana očima dětí na 2. stupni
Tak jako v předešlých letech i letos se celý druhý stupeň na hodinách výtvarné
výchovy zapojil do této soutěže, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů Horní
Měcholupy spolu s odborem školství Městské částí Prahy 15. Na 2. stupni se soutěžilo
ve dvou kategoriích: ZŠ 3 – 6. – 7. třídy a ZŠ 4 – 8. – 9. třídy. Děti mohly malovat,
kreslit, lepit, trhat, kombinovat techniky, vymýšlet příběhy, ztvárňovat reálné
situace, ukázat, co vědí o práci IZS. Vybírat práce do soutěže ve školním kole bylo
velmi těžké, protože každá byla opravdu zdařilá. Nakonec tedy hromada výkresů
putovala na místo určení.
Poměrně rychle přišly výsledky soutěže, ze kterých jsme měli opravdu velkou
radost. V kategorii ZŠ 3 obsadila 1. místo Eliška Jarvisová ze 7. B, 3. místo ve stejné
kategorii obsadil Radek Vinařský ze 7. A. V kategorii ZŠ 4 jsme získali 1., 2. i 3. místo
– Sára Nygrýnová z 8. A, Lucie Hájková z 8. B a Dominika Jarošová z 9. B. K tomuto
úspěchu našim dětem gratulujeme!
Poděkování patří také Pavle Hákové z 8. B, která všechny výkresy doručila
Sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy. 10. května 2017 v 16:00 proběhlo
v hasičské zbrojnici v Holoubkovské ulici slavnostní předání cen všem vítězům. Došlo
i na dobroty, takže spokojeni byli opravdu všichni. A úplně na závěr: Eliška Jarvisová
ze 7. B postupuje do krajského kola. OPĚT GRATULUJEME!
Mgr. Květa Nekolová
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Muzicírování v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
V neděli 21. května 2017 se uskutečnil další z řady společných koncertů orchestru Aulos
a jeho dětských hostů, muzikantů z flétnového kroužku naší školy a ZŠ Hornoměcholupská. Naše
flétnisty navíc podpořili rodiče, kteří doma se svými dětmi společně hrají a zde v chrámu
sv. Mikuláše měli příležitost společně vystoupit. A den to byl pro všechny vskutku sváteční.
Společně s flétnami zobcovými i příčnými zde zazněly také varhanní skladby a zpěv pana
Stanislava Daška, operního sólisty z libereckého divadla F. X. Šaldy.
Děkuji vedoucí flétnového kroužku paní Kláře Zezulové, všem dětem a jejich rodičům za
vydařené hudební setkání, které jsme si všichni s radostí užili.
PaedDr. Světlana Vojtová

Turnaj v dámě
Školní kolo turnaje v dámě proběhlo 3. května ve školní jídelně. Každá třída mohla nominovat tři
účastníky. Hrálo se vyřazovacím systémem ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. Přestože dáma
bývá doménou chlapců, letos se do nejlepší trojice probojovala i jedna dívka. Byla to Anička Kalistová
z 5. C, která v kategorii mladších žáků obsadila 3. místo. Na druhém místě skončil Jiří Stöhr z 2. A
a zvítězil Jan Golda ze 4. B. V kategorii starších žáků obsadil třetí místo Antonín Votava z 6. A, 2. místo
Petr Lukášek z 9. B a vítězem se stal Alex Kroča z 9. A. Blahopřejeme.
Mgr. Simona Procházková
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Koncert Děti dětem
Závěr školního roku je tradičně spojen s koncertem žáků z hudebních kurzů pana Viléma Beránka. Ti nám
znovu ukázali, jaký pokrok od loňského roku udělali a co nového se naučili. Dopoledne zahráli svým spolužákům
a odpoledne následovalo vystoupení pro rodiče, kde malí muzikanti rovněž sklidili zasloužený potlesk.
PaedDr. Světlana Vojtová

Interaktivní pořad E-liška
V pátek 21. dubna za námi přijela na návštěvu liška Mia. Spolu se svým majitelem myslivcem nám naše
nová kamarádka - mládě lišky obecné přinesla spoustu nových informací i legrace. Dozvěděli jsme se, jak vypadá
její přirozené prostředí, kde lišky žijí, kolik je druhů lišek, čím se živí, jak rostou, jak chovají mláďata, jak se k nim
chovat ve volné přírodě a mnoho dalších poznatků. Liška Mia žije od „miminka“ u lidí a je tedy zvyklá na
přítomnost dětí. Zvědavě si prohlížela prostřední školní družiny, zkoumala děti a nejvíce ji zajímaly naše
přezůvky. Mia byla prostě super a my jsme si užili krásné dopoledne.
Ilona Kotíková

Adoptuj si svou jahůdku
V pátek 5. května dorazily za našimi žáky
z 1. stupně dlouho očekávané jahůdky. Jahůdka
v tomto školním roce přebírá štafetu od rajčátek
a těší se, jak se o ni budou „mámy a tátové“ starat.
Jedná se projekt Ovoce a zelenina do škol - pod
hlavičkou firmy Happysnack - Adoptuj si svou
jahůdku. V rámci vyučování děti seznamujeme
s růstem rostlinky, s její stavbou, s důležitostí
vitamínů a minerálů pro naše zdraví. Děti se hravou
a přímou formou učí, jak o rostlinky správně pečovat.
Vlastnoručně vypěstované plody určitě budou
chutnat nejlépe.
Ilona Kotíková
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Osmičky v Interaktivním vědeckém centru SSPŠ Preslova
Některé střední školy lákají v současnosti své budoucí studenty na workshopy, které organizují
pro základní školy. S žáky 8. ročníku jsme letos využili lákavé nabídky workshopů
o nanotechnologiích a 3D tisku v SSPŠ Preslova na Smíchově. Žáci si prohlédli školu a pracovali pod
vedením středoškolských pedagogů v jednotlivých workshopech.
V jedné z mnoha počítačových učeben se seznámili se základy práce v programu Autodesk
Inventor, ve kterém vytvořili model hrací kostky a návrh klíčenky ve tvaru smajlíku podle vzoru.
Nejrychlejší a nejpřesnější žáci byli odměněni klíčenkou, vytištěnou na 3D tiskárně. Nanášení vrstev
škrobové náplně při tisku klíčenek mohli po celou dobu sledovat.
Neméně zajímavý byl i workshop o nanotechnologiích. Poutavou prezentaci prokládala
profesorka příklady praktického využití a zajímavými pokusy. Některé překvapivé vlastnosti
nanomateriálů si tak žáci vyzkoušeli na vlastní kůži.
Návštěvou SSPŠ jsme získali náhled do blízké budoucnosti, kdy význam nanotechnologií
a informačních technologií poroste.
Mgr. Kamila Merxbauerová

Pythagoriáda
Matematické soutěže letos uzavřelo obvodní kolo Pythagoriády. Úspěšnými řešitelkami se staly
Mia Majorská, která se úmístila na 3. místě a Kira Machačková, která si svým počtářským uměním
vysloužila 4. místo. Oběma žákyním z 5. C gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Jaroslava Sýkorová
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Veletrh vědy - okno do budoucnosti
Největší vědecký veletrh v ČR se již třetím rokem konal v PVA Letňany a žáci 2. stupně u toho nemohli
chybět. Výlet do vesmíru v mobilním planetáriu, exkurze do jaderného reaktoru díky virtuální realitě, největší
mince na světě, Klamárium plné optických klamů, mikroskopování, molekulární bar, kosmická strava - to je jen
zlomek z programu letošního Veletrhu. Pracoviště Akademie věd ČR a inovační firmy představily současnou
vědu, výzkum a využití vědeckých výsledků v praktickém životě, a tak všem návštěvníkům pootevřely okno do
budoucnosti.
Mgr. Kamila Merxbauerová

Pietní akt
U příležitosti 72. výročí Květnového povstání českého lidu a ukončení 2. světové války jsme uctili
památku padlých hrdinů u pamětní desky v Horních Měcholupech. Za městkou část se pietního aktu zúčastnil
starosta Milan Wenzl a za obvodní organizaci ČSBS pan Emil Kulfánek. Za přítomnosti dalších významných
hostů zde byla oceněna celoživotní práce paní učitelky Mgr. Jany Kučerové, především její přínos v oblasti
historie a vzdělávání žáků.
Žáci naší školy si pro tuto příležitost krátký kulturní program.
PaedDr. Světlana Vojtová
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cccccccccccc
Florbalový
turnaj
V tomto školním roce proběhl již 14. ročník florbalového turnaje O pohár starosty Dolních
Měcholup. Turnaj byl tradičně rozdělen do dvou kategorií - žáci z 1. - 3. tříd a starší žáci ze 4. - 5. tříd.
Mladší žáky reprezentovali: Adam Skládal, Jakub Andrlík, Kristián Černý, Ondrej Eck, Karel Kubička,
Denis Lukavský, Adam Šesták, Alper Hasan a Elen Gřešáková. V kategorii starších žáků bojovali
Tadeáš Krutský, Vojta Soukup, Vojta Svatoň, Jan Dvořák, Michal Bielina, Matvej Ilyasov, Matyáš
Waltr, Tomáš Johanovský, Kateřina Kubíčková, David Nožina, Ondřej Štěpánek a Jan Trojan.
Za pěkného počasí všichni svěřenci pana učitele Cardy bojovali a perfektně reprezentovali naši
školu. Nakonec mladší kategorie vybojovala krásné 3. a 5. místo a starší žáci pěkné 3. místo.
Všem zúčastněným žákům moc gratulujeme, děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho dalších
sportovních úspěchů.
Mgr. Zuzana Cháberová

Cyklistický štafetový závod
I pro letošní školní rok byl připraven cyklistický závod v rámci soutěže o Pohár starosty
Prahy 15. Sestava štafety se na poslední chvíli změnila. Chyběl sice jeden člen družstva, ale možnost,
aby jeden závodník jel dvakrát, nám dovolila ukázat kvalitu týmu cyklistů ze ZŠ Křimická. Během
prvních úseků se naši žáci pohybovali na 2. až 3. místě. V závěru se jim podařilo 2. pořadí udržet
a získat stříbrnou medaili a cenné body do celkového hodnocení škol Prahy 15.
Zvláštní poděkování a obdiv patří nejmladší člence štafety Karolíně Ludwig (3. třída), která se
mezi zkušenými cyklisty vůbec neztratila a předvedla bezchybnou jízdu. Poděkování patří i ostatním
členům týmu: Mikuláši Floriánkovi, Jakubovi Filípkovi, Julii Sobkové, Tereze Tiptové, Vojtovi
Göpfertovi, Matěji Machtovi, Johaně Javorové, Adéle Tempelové, Ondřeji Kolářovi a Tondovi
Krotilovi. S týmem zkušených cyklistů, se smyslem pro čestné zápolení se na závody tohoto typu jezdí
s radostí. Děkuji vám všem za pohodové dopoledne a výborný výsledek.
Mgr. Zuzana Piherová
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OPEN CUP Miniházená
Poslední květnový den letošního roku se v Praze uskutečnil závěrečný turnaj spojený s dalším
ročníkem Školních lig v miniházené na území hlavního města. V areálu TJ Astra Praha na Praze 10 se
představilo 20 školních týmů v mladší kategorii, určené pro žáky prvních až třetích tříd, a 22 týmů
v kategorii starší, tedy pro žáky tříd čtvrtých a pátých.
Akce byla pro účastníky také sportovní oslavou Dne dětí, připraveny byly pro ně i doprovodné
atrakce typu skákacího hradu, ukázky hasičské techniky apod. Programu se zúčastnily také hráčky
interligového týmu Slavie Praha. Novopečené české vicemistryně uspořádaly na Astře odpolední
autogramiádu. Naše oba týmy bojovaly s velkým nasazením a snažily se po celou dobu turnaje
dosáhnout co nejlepších výsledků. Kategorie mladších (2. - 3. třídy) dosáhla letos výborného výsledku
a z dvaceti týmů skončily děti na skvělém 6. místě. Gratulujeme oběma týmům ke skvělým sportovním
výkonům!
Mgr. Jana Ludwig

Hokejbal
Žáci naší školy se účastnili turnaje v hokejbalu na Základní škole Hostivař v rámci Poháru
starosty Prahy 15. Naši školu reprezentovali: Adam Michek, Patrik Švec, Tadeáš Krutský, Vojtěch
Soukup, Vojtěch Svatoň, Jan Dvořák, David Nožina, Šimon Knotek, Matyáš Waltr, Tomáš Johanovský,
Ondřej Štěpánek a Jonáš Červený.
Naši žáci vybojovali krásné druhé místo z pěti škol a tím nás posunuli v Poháru škol na čtvrté
místo. Naši školu může těšit i fakt, že nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen nejmladší člen naší
výpravy Adam Michek (ročník 2008), o budoucnost bychom se tak bát nemuseli. Trenérský doprovod
zajistil pan učitel Carda a David Fišer. Našim reprezentantům tímto děkujeme a přejeme hodně štěstí do
dalších sportovních klání.
Adéla Tempelová a David Fišer
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Atletika
V úterý 13. června se konal na ZŠ Hornoměcholupská poslední závod sportovní ligy o Pohár
starosty Prahy 15 - atletický trojboj. Žáci všech pěti základních škol Prahy 15 závodili v těchto
disciplínách: sprint na 60 m, skok do dálky a běh na 400 (600) m. Zastoupeny byly všechny věkové
kategorie. Jednotlivé skupiny tvořili žáci 2. - 3. tříd, 4. - 5. tříd, 6. - 7. tříd a 8. - 9. tříd. Všichni
zúčastnění bojovali s velkým nasazením a všem bez rozdílu patří velký dík. Někteří z nich dosáhli
i výborných medailových umístění:
Adéla Štěpánská (5. C) - 3. místo
Nela Ficová (5. C) - 2. místo
Albert Bakus (5. B) - 1. místo
Monika Florová (7. A) - 1. místo
Richard Krysta (7. B) - 1. místo
Mgr. Jana Ludwig

Pohár starosty Prahy 15
Po skončení tohoto atletického klání byly zároveň sečteny a podtrženy výsledky všech soutěží
po celý školní rok. Rozdíly v konečném bodování byly opravdu malé a naše ZŠ Křimická se nakonec
v tomto školním roce umístila na 4. místě v celkovém hodnocení.
Tímto děkujeme našim sportovcům za jejich celoroční snažení a aktivní účast v mnoha
sportovních disciplínách. Přejeme všem krásné letní prázdniny plné pohybu a sportovního nadšení.
Těšíme se na sportovní výkony v novém školním roce.
Poděkování patří i učitelům tělesné výchovy, kteří naše žáky na tyto sportovní akce
připravovali. Jsou to Jana Ludwig, Zuzana Piherová a Jaroslav Carda.
Mgr. Jana Ludwig a Mgr. Simona Procházková
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Okresní kolo OVOV
Ve středu 26. dubna 2017 se naše děti z druhého stupně účastnily okresního kola sportovní soutěže
OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů), a to již tradičně na ZŠ Nad Přehradou.
Už z názvu akce vyplývá, že to je opravdu náročný pětiboj, který se skládá z následujících disciplín:
trojskok z místa, hod medicinbalem vzad, přeskok přes švihadlo po dobu 2 minut a se střídajícími se styly,
kliky po dobu 2 minut, dribling s basketbalovým míčem nebo běh na 1000 m. Jak družstvo, tak všichni
jednotlivci bojovali do poslední chvíle a změřili si své síly s dalšími šesti školami. Naše družstvo se umístilo
na výborném 4. místě a za jednotlivce získaly medaile tyto dívky ze 7. ročníku:
Terezie Koudelková (7. B) - 2. místo (a postup do krajského kola)
Monika Florová (7. A) - 3. místo
V krajské kole, které proběhlo 17. května ve sportovním centru Arena Sparta Podvinný Mlýn, nás
úspěšně reprezentovali Tereza Tiptová, Terezie Koudelková a Antonín Votava.
Všem sportovcům děkujeme za jejich výkony během tak náročného sportovního dne.
Mgr. Jan Ludwig

Turnaj ve volejbale
Dne 26. května 2017 se na naší škole uskutečnil smíšený turnaj ve volejbale. Vedli jsme si dobře
a zápasy byly velmi vyrovnané. Hráli jsme proti šikovným hráčům, ale bohužel jsme nestačili na
vítěznou ZŠ Hostivař a vybojovali jsme 3. místo. V základní sestavě hrál Ondřej Kolář, Vu Van Hieu,
Johanna Javorová, Dominika Jarošová, Jan Holub a Valerie Semjonová, součástí týmu byli dále Richard
Krysta, Tereza Lachová, Sára Nygrýnová a Lucie Bartošová.
Dominika Jarošová
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TALENT
V tomto čísle čtenářům představíme Veroniku Boháčovou z 8. A, kterou můžete spatřit mimo jiné i na divadelních
prknech.
Čemu se věnuješ ve svém volném čase?
Nejvíce hudbě, tanci a herectví. Všechny tyto aktivity mě moc baví.
Už se tím zabýváš dloho?
Začínala jsem ve dvou letech se zpěvem. Ve třech letech se k tomu přidal tanec – začala jsem navštěvovat taneční
studio Dance EB v Říčanech. V sedmi letech jsem šla na první konkurz. Jednalo se o muzikál Les Miserables –
Bídníci. U tohoto konkursu jsem uspěla a získala jsem roli Cosette, což byla jedna z hlavních rolí.
Kdo tě k takovým zálibám přivedl?
My jsme hudební rodina, takže když jsem začala vydávat první zvuky, které se podobaly tónům, maminka mě hned
přihlásila do sboru. Naše paní sbormistryně mě přihlásila na konkurz a od té doby je divadlo mým druhým
domovem.
Potkala jsi v divadle nějaké zajímavé lidi nebo někoho, kdo tě inspiroval?
Pracovala jsem s Kateřinou Brožovou, s Jitkou Čvančarovou nebo s Josefem a Terezou Vágnerovými. Svými
hereckými výkony mě zaujal David Uličník, který byl obsazen do role Jeana Valjeana. Teď je to například David
Gránský nebo Anička Slováčková.
Kdo tě nejvíce podporuje?
Největší oporou je mi moje mamka, která se mnou ještě pořád neztrácí nervy a dává mi stále naději, že to někam
můžu dotáhnout.

Jak jsou tvé koníčky časově náročné?
Jednou týdně chodím zpívat do sboru, navíc navštěvuji i soukromé hodiny zpěvu. Dvakrát týdně tancuji a každý
týden mám dramatický kroužek. O víkendech se pak konají divadelní představení, občas je to i představení pro školy
ve všední den.
V jakých představeních tě můžeme vidět?
Teď je to Alenka v kraji zázraků a Kapka medu pro Verunku.
Chtěla by ses herectví nebo zpěvu věnovat v budoucnu?
Nejraději bych se věnovala zpěvu. Po základní škole si budu podávat přihlášku na Konzervatoř Jaroslava Ježka.
Máš nějaký pěvecký vzor?
Stoprocentně je to zpěvačka Aurora a hodně se mi líbí jazzová hudba.
Jaká role tě nejvíce baví?
Každou roli hraju s radostí a každá mě baví. Pokud bych si ale mohla vybrat, radši mám ty smutné či depresivní,
protože se mi lépe hrají.
Myslíš, že je rozumné se věnovat herectví profesionálně?
Upřímně si myslím, že je to složitá profese. Člověk nikdy neví, co se mu naskytne a jestli nějaká taková příležitost
vůbec bude. Zároveň je to možná moje budoucnost, a tak věřím, že je možné se tím uživit. Lidé by měli dělat to, co je
baví.
Co tě kromě zpěvu a herectví ještě baví?
Malování, psaní a vše, co je spojeno s uměním.
Sára Nygrýnová, Adéla Tempelová, Tereza Lachová, Kristýna Štěpánská

17

1. ROČNÍK

Poprvé na škole v přírodě
V pondělí 29. května jsme vyjeli na naši první školu v přírodě do Malé Úpy v Krkonoších. Čekalo
nás pěkné ubytování a nádherné sluníčkové počasí. Paní učitelky nám zajistily program „Příroda je náš
kamarád“. Seznámili jsme se s krásnou přírodou v okolí hotelu a také navštívili Polsko. Největším
zážitkem nejen pro nás, ale i pro dospělé byl výstup na Sněžku. Na vrcholku Sněžky jsme poobědvali
výborné řízky od našeho pana kuchaře a rodičům jsme koupili na památku suvenýry.
Den dětí jsme slavili celý den. Nejprve jsme navštívili kostel v Malé Úpě, potom nás vláček
dovezl do hotelu. Odpoledne jsme si upekli buřty a večer jsme tančili na diskotéce. Také nás čekalo
závěrečné hodnocení, dostali jsme diplomy a sladké odměny. Ráno 2. června jsme se rozloučili s paní
provozní hotelu Terezkou a panem kuchařem Tomášem, kteří se o nás po celou dobu pobytu krásně
starali, a už jsme frčeli domů za maminkou a tátou. Už se těšíme na příští školu v přírodě!
Mgr. Jana Vránková a Marta Pospíšilová

Návštěva u pana starosty
Všechny první třídy naší školy byly pozvány panem starostou naší městské části na návštěvu
a prohlídku Úřadu MČ Praha 15. Abychom nešli na návštěvu s prázdnou, nakreslili jsme každý panu
starostovi nějaký obrázek. Před úřadem nás přivítala paní asistentka a zavedla nás nejdřív do obřadní síně,
kde se konají svatby nebo vítání nových občánků. Tam jsme si povídali o vlajce Prahy 15 nebo o tom,
proč má místní úřad tak krásně barevnou fasádu. Pak už jsme vyjeli výtahem nahoru do kanceláře pana
starosty Milana Wenzla. Vyzkoušeli jsme si křeslo pana starosty a ten nám trpělivě odpovídal na všechny
naše otázky.
Moc se nám tam líbilo a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí.
Mgr. Pavla Homolová
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Škola v přírodě 2. C
Od 2. do 8. května jsme byli na škole v přírodě ve velice pěkném areálu Park Hotel Orlík.
Poznali jsme krásné okolí Orlické přehrady a obce Orlík nad Vltavou. Navštívili jsme zámky Březnice
a Orlík, farmu Calamity Jane a projeli se na parníku po přehradě. Během pobytu jsme se něco nového
dozvěděli, hráli hry, soutěžili a tancovali na diskotéce. Školu v přírodě jsme si všichni pěkně užili.
Mgr. Ilona Karafiátová

Druháci a třeťáci v Krkonoších
V polovině května vyrazily třídy 2. B a 3. A na školu v přírodě. Vydali jsme se do Krkonoš na
Benecko do hotelu Orion. Na místě na nás již čekala parta bezva instruktorů, kteří po celý týden našeho
pobytu připravovali pestrý program s environmentální tématikou. Nechyběl ani celodenní výlet na
rozhlednu Žalý, sportovní hry, opékání buřtů a noční bojovka. Počasí se nám také vydařilo a my jsme
získali nové přátele, se kterými jsme stále v kontaktu a už se těšíme na další společnou školu v přírodě.
Mgr. Kateřina Nováčková a Ilona Kotíková
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3. C na kolech
V sobotu 27. května se zkušení cyklisté z 3. C sešli
k dalšímu společnému výletu na kolech. Od školy se jedenáct
menších cyklistů a šest dospělých vydalo do Milíčovského
lesa a přes Šeberov, Průhonice a Benice dojeli zase zpět do
Horních Měcholup. Zdolali 32 km, užili si krásného počasí
i napínavý příběh ztraceného batohu se šťastným koncem.
A již plánují podzimní cestu doplněnou opékáním špekáčků.
Velký dík patří dospělým cyklistům, kteří pomáhali se
zajištěním bezpečnosti na cestách.
Mgr. Lenka Zadražilová

Škola v přírodě
3. C byla spolu se 4. B na báječné škole v přírodě v Krkonoších. Týden jsme pobývali ve
Špindlerově Mlýně ve Sport hotelu Švýcarská Bouda. A jaké bylo naše překvapení hned při vstupu – na
recepci nás přivítala bývalá reprezentantka a olympionička ve sjezdovém lyžování Olga CharvátováKřížová.
Celý týden nám krásně svítilo sluníčko. Poznávali jsme kouzelná místa našich nejvyšších hor,
svezli se na bobové dráze ve Špindlu, vystoupali na Špindlerovku, udělali jsme si výšlap na Mísečky,
kousek busem na Vrbatovu boudu a odtud kolem mohyly Hanče a Vrbaty (běžci na lyžích, kteří zde
zahynuli při závodech v roce 1913) k pramenu Labe a Labské boudě. Díky jízdě prohlídkovým vláčkem
jsme poznali i další místa ve Špindlerově Mlýně, opékali si špekáčky u táboráku, zazpívali jsme si při
kytaře, společně jsme zasoutěžili, zahráli fotbal, vybíjenou, zatančili na diskotéce a najednou byl konec.
Ještě ne – honem zabalit kufry, poděkovat všem, kdo o nás pečovali, a sejít naposledy ten kopec, který
nás dokázal pěkně potrápit při každém výšlapu, a ujíždět domů.
Krakonoši, promiň, ale všude dobře – doma nejlíp.
Jitka Boudná
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Orlík 2017
V úterý 2. května jsme vyrazili na Orlík vstříc dobrodružstvím. Přivítal nás příjemný
hotel na okraji zámecké zahrady, kde jsme strávili šest dní plných zážitků.
Počasí bylo „akorát“ na výlety, tedy celkem dobré, a tak jsme zvládli prohlídku zámků
Březnice a Orlíku, návštěvu zvířecí farmy Calamity Jane i vyjížďku parníkem po Orlické
přehradě. Kromě toho jsme se seznámili s okolní přírodou a zažili spoustu legrace při
diskotékách a soutěžích. Naučili jsme se nové prvky sebeobrany a procvičili si i základy
první pomoci.
Školou v přírodě nás provázel duch rytíře Orlíka, který na nás nachystal mnoho
zapeklitých matematických hlavolamů. Po jejich vyřešení jsme objevili poklad s jeho
vynálezy. V předvečer odjezdu jsme na slavnosti zhodnotili jednotlivé soutěže i celý pobyt.
Ceny byly sladké, papírové i plyšové.
Vše nám na Orlíku vyšlo, jak mělo. I dešťové kapky se vždy objevily, až když jsme my
byli v „suchu“. Zkrátka, byla to bezva škola v přírodě.
Mgr. Magdalena Hepnerová

Škola v přírodě 3. B a 4. C
V neděli 7. května odjeli žáci 3. B a 4. C na školu v přírodě do Poslova Mlýna
u městečka Doksy. Po příjezdu se seznámili s celotýdenním programem na téma Olympijské
hry, se svými vychovateli a celým rekreačním střediskem. Druhý den následovalo losování
států, které budou děti reprezentovat. 3. B reprezentovala stát Keňa a 4. C Čínu. Děti si musely
vymyslet vlastní hymnu, tanec HAKA a nabarvit trička. Po zahajovacím ceremoniálu
probíhaly olympijské soutěže a disciplíny mezi jednotlivými státy. Soutěžilo se např. v hodu
raketkou, vybíjené, přehazované, trojnožce, fotbalu, přetahované atd.
Ve středu proběhl celodenní výlet do IQ Landie a planetária v Liberci. Zde si žáci mohli
vyzkoušet mnoho zajímavých pokusů. Po příjezdu proběhla show Tvoje tvář má známý hlas,
kde se Anetka Křížová ze 3. B umístila na prvním místě. Následující den jsme se vydali do
Muzea Čtyřlístku v Doksech. Setkali jsme se zde s hrdiny časopisu, zhlédli animovaný příběh
a dozvěděli jsme se další zajímavé informace. Odpoledne pokračovaly tematické hry
v olympijském duchu. V podvečer proběhlo vyhodnocení olympijských her a rozloučili jsme
se závěrečnou diskotékou.
Mgr. Ivana Knapová a Mgr. Alena Lom
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5. ROČNÍK

Návštěva Triloparku
Ve středu 10. května 2017 jsme se vypravili do Triloparku, kde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých věcí o pravěku. Děti si mohly vyzkoušet, co obnáší práce paleontologů.
Hned na začátku jsme se dozvěděli zajímavosti o vývoji života na Zemi. Také jsme
si mohli prohlédnout a dokonce i osahat některé zkamenělé pozůstatky rostlin a zvířat.

Moc se nám putování časem líbilo, ale to, co přišlo pak, bylo snad ještě lepší.
Společnými silami jsme pomocí speciálních štětců odkryli dinosauří kostru. To nás moc
bavilo a cítili jsme se jako opravdoví archeologové. Pak jsme si mohli sami udělat odlitek
vyhynulých živočichů, vybarvit si ho a odnést domů na památku.
Návštěva byla naprosto úžasná a můžeme ji jen doporučit.
Ing. Michaela Marešová
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ
„Ne, paní učitelko,
nevím, kdo to udělal, ale
v tu chvíli mi to přišlo
jako dobrý nápad.“
Učitelka:
„Jak se máme vyhýbat
nemocem, které jsou
přenášené kousnutím
hmyzu?“ Pavel:
„Nekousat hmyz!“
„Pane učiteli, píše se
po R vždy tvrdé Y?“
„Ne. Například ve slově
trouba se po R píše O!“
Baví se dva bratři:
„Kolik máme bratrů?“
„Jednoho.“
„Zajímavé, sestra
vždycky říká, že má
dva.“
Paní učitelka se ptá
Pepíčka u tabule:
„Pověz mi, co je dál Měsíc nebo Čína?“
„Čína.“
„A proč?“
„Měsíc vidím každý
den, ale Čínu jsem ještě
neviděl!“
Holič se ptá zákazníka:
„Je to tak dobře?“
A zákazník na to:
„Trochu delší, prosím.“
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6. ROČNÍK

Cizinec našinec
Žáci 6. tříd jsou zapojeni do projektu Cizinec
našinec. V úterý 30. května opustili školní třídu
a vrhli se na sportovní aktivity. Naše škola hostila
ZŠ Hostivař, která je do projektu také zapojena. Žáci
si užili nejen sportovních výkonů, ale při některých
úkolech museli namáhat i své mozky. Opět
spolupracovali v týmech a procvičili si angličtinu při
komunikaci s lektory. Dopolednem nás provázel
moderátor sportovních zpráv Stanislav Bartůšek.
Milou pozorností bylo připravené občerstvení
a dort.
Poslední setkání s lektory tohoto projektu se
uskutečnilo ve středu 14. června. Děti si zazpívaly
za doprovodu kytary anglické písničky, vzájemně si
psaly si vzkazy a na závěr obdržely certifikáty.
Mgr. Simona Procházková

Freestyle Kolbenka
V úterý 6. června 2017 se naše třída 6. A spolu s 8. B vydaly do Freestyle Kolbenka. Nejdříve nás
tam seznámili s pravidly bezpečnosti a pak už jsme si začali užívat.
Byla tam spousta trampolín, dva „bazény“ s molitanovými kostkami a jedna skvělá rampa, po
které se jezdilo na gumových kruzích právě do jednoho z „bazénů“. Potom tam ještě byla trampolína, ze
které se vyskočilo na stěnu a z té se skočilo do „bazénu“ s molitanem. Někteří se pokoušeli i o různé
akrobatické prvky. Zasoutěžili jsme si v „plavání v kostkách“ a tři nejrychlejší si mohli vyzkoušet
simulátor jízdy na lyžích. Všechno jsme si vyzkoušeli a moc jsme si to užili.
Tereza Hofmanová
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7. ROČNÍK

Den třídy v 7. A
8. června proběhl v 7. A den třídy, který jsme
si naplno užili. Probíhal na školním hřišti a o program
se postarali sami žáci a žákyně. Kromě společné
snídaně a občerstvení, na kterém jsme se všichni
podíleli, jsme si také zahráli fotbalový zápas. Mezi
další aktivity patřil hokejbal, přehazovaná, vybíjená,
logické stolní hry a ukázky koníčků jako je pilotování
modelu letadla či ukázka airsoftového vybavení. Se
třídou strávil den současný třídní pan učitel Všetečka
i budoucí třídní paní učitelka Koryntová.
Mgr. Adéla Koryntová

Škola v přírodě
V pondělí 5. června 2017 se třídy 7. B a 8. A vydaly na školu v přírodě do Špindlerova Mlýna. Cesta
autobusem všem utekla velmi rychle a proběhla bez potíží. Po příjezdu jsme se ubytovali a šli hned sportovat. Paní
učitelky nás sice upozorňovaly, že to bude zaměřeno spíše na sporty, ale hned první úkol nikdo z nás nečekal.
Rozdělili jsme se na čtyři skupiny a zkoušeli různé disciplíny. Druhý den valná většina z nás cítila všechny svaly
v těle, a tak nám lektoři dopřáli menší oddych. Měli jsme za úkol ujít 3 km lesem a cestou sbírat papírky v barvách,
které jsme si předtím vylosovali. Nakonec se sečetly a ten, kdo jich měl nejvíc, pochopitelně vyhrál. Po obědě jsme
si udělali olympiádu s pěti disciplínami - tenis, lakros, přetahovaná, fotbal a ringo. Za výhru jsme dostávali body
a tým s nejvíce body vyhrál pytel sladkostí. Asi nejzábavnějším dnem byla středa. Měli jsme v plánu návštěvu
aquaparku, kterou jsme si opravdu užili. Pak jsme od lektorů dostali pastelky a měli jsme za úkol vyměnit je za něco
jiného. Získali jsme docela zajímavé věci, například osmáci přinesli různé skleničky, čtyřlitrovou lahev kyselé
zeleniny (ta se do kopce na Hromovku opravdu pronesla) nebo 150 brček. Tímto chceme poděkovat obyvatelům
Špindlerova Mlýna za ochotu a trpělivost. Čtvrtý den nás čekala třicetikilometrová túra s výšlapem na Sněžku
a musím říct, že někteří už v půlce „umírali“. Pátý a poslední den jsme jeli domů. Školu v přírodě jsme si všichni
moc užili a doufáme, že si ji někdy zopakujeme.
Míša Hertlová
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8. ROČNÍK

Seminář Jak vycházet s druhými
V úterý 2. května 2017 se zúčastnili žáci třídy 8. A
semináře pod názvem „Jak vycházet s druhými“. Seminář
probíhal v odpoledních hodinách v prostorách učebny.
V několika blocích, ve kterých byly děti velmi aktivně
zapojeny, měly možnost získat informace o tom, jak si lidé
vytváří obrázek o druhých, co ovlivňuje jejich jednání, jak
mohou lidé jednat a reagovat a co je vlastně asertivní
chování. V závěru semináře se děti věnovaly modelovým
situacím a nácviku možných forem úspěšného jednání.
Přejeme dětem, aby své nově získané poznatky
brzy úspěšně využívaly v každodenní komunikaci.
Mgr. Jana Ludwig

Sportovní programy 8. B
„Boulder Bar – najdi si svou cestu…“, takto lákají webové stránky k lezení na špičkové lezecké stěně. My
jsme se 5. 6. zlákat nechali a rozhodně jsme nelitovali. V malých skupinkách nás příjemní instruktoři učili
základům lezení bez lana do výšky 3 – 4 metrů. K dispozici jsme měli stěny o ploše přes 300 m2 s různými typy
úchytů, které tvořily síť různě náročných cest. Pády i odskoky zachycovalo pružné měkké dopadiště na podlahové
ploše. Nejvíce zábavy jsme si užili při zdolávaní hradeb. Po dobytí hradu jsme se sklouzli na klouzačce, abychom
vzali hrad opět útokem, ale náročnější cestou. Skvělé dopoledne jsme zakončili piknikem v blízké Stromovce.
Další skvělé sportovní dopoledne jsme si užili hned následující den ve FREESTYLE KOLBENKA. Do
party jsme přibrali i 6. A, takže celou halu s trampolínami, lyžařskými simulátory a sjezdovku s raily jsme měli
jenom pro sebe. I zde na nás dohlíželi instruktoři. Při 60 minutách skákání a blbnutí se nám do krve vyplavila
spousta endorfinu, který nám dokonale zvedl náladu. Nakonec připravili instruktoři pro 3 nejodvážnější zájemce
soutěž v lyžování na nekonečné sjezdovce lyžařského simulátoru. Škoda jen, že se takových dnů ve školním roce
nenajde víc.
Mgr. Kamila Merxbauerová

Střípky ze školy v přírodě
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9. ROČNÍK

Den třídy 9. A
Náš „Den třídy“ proběhl 6. června 2017. Měli jsme skvělý nápad, jak tento den využít. Rozhodli jsme
se uvařit jídla mezinárodní kuchyně. Připravili jsme si čínské, vietnamské, japonské a řecké speciality.
Samozřejmě nesměla chybět česká kuchyně v podobě šťavnatých řízků. Rozdělili jsme se na čtyři skupiny.
Tři skupiny vařily a čtvrtá mezitím vyrobila vlajky zmiňovaných zemí. Během tohoto dne nechyběla ani
zábava a to konkrétně zpěv a tanec. Bylo velmi těžké se smát a u toho vařit. Nakonec jsme to ale zvládli
a výsledek byl bezchybný. Když bylo vše uklizené, sedli jsme si ke stolu plnému jídla a pustili se do toho
zázraku. Bylo to výborné a upřímně si myslím, že jsou mezi námi skrytí talentovaní šéfkuchaři! Naše
kulinářské skvosty jsme dali ochutnat i ostatním paním učitelkám a vedení školy. Sklidili jsme velký úspěch.
Všem moc chutnalo. Děkujeme paní učitelce Nekolové za poskytnutí této příležitosti a doufáme, že si to ještě
někdy zopakujeme!
Žáci 9. A

Ohlédnutí za školními léty 9. A
To, čeho jsme se od začátku obávali, je tady. Konec. Zůstává pár dnů. Během devíti let tady se ze
skupinky „cizích“ dětí stala rodina, na kterou nikdy nezapomeneme. Pár dětí odešlo, několik přišlo, ale až
v 8. třídě se z nás stala kompletní parta. Nikdo nechybí, nikdo nepřebývá. Vždycky jsme tu byli jeden pro
druhého a to, že už se od září nebudeme vídat každý den, na tom nic nezmění. „Na každém konci je hezké
to, že něco nového začíná…“ Jenže pro nás to neplatí, protože tohle není konec.
Žáci 9. A
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ZÁBAVA – II. STUPEŇ
15 nejčastějších vět ve škole:
Tohle jsme se neučili.
Já to vůbec neumím.
Konečně přestávka.
Hej, půjč mi papír.
Nemáš propisku?
Dáš mi to opsat?
Já už chci domů.
Já nic nedělám.
Co je k obědu?
My píšeme?
Jde se ven?
To není fér.
Máš úkol?
Co říkala?
NEVÍM!

Není důležité, co je zvenku, záleží na tom,
co je uvnitř.
Platí to o lidech, ale hlavně o ledničkách.
„Ve zprávách hlásili na víkend 38 stupňů.”
„To snad není možné!”
„Ale je, v sobotu 18 a v neděli 20!”
Baví se dvě blondýny:
„Když uhodneš, kolik mám doma laků na
nehty, tak ti oba dva dám.“
„Tipnu si - sedm?“
Délka minuty závisí na tom, na které straně dveří
od záchodu se nalézáš.
Každá kravata zvýrazní chlapovi oči, jen je
potřeba ji dobře utáhnout.
Vztah je situace dvou lidí, z nichž jeden má
vždycky pravdu a ten druhý je muž.
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RE-PLAY

Acer Predator X21
Tento notebook bude nejlepší ze všech.
Disponuje vysokým výkonem i při těch nejtěžších
a nejnovějších hrách. Nebude bohužel příliš mobilní.
S obsahem všech komponentů váží téměř 14 kg. To
je na herní notebook opravdu dost. Obsahuje
podsvícenou klávesnici a tapetu s motivem draka.
Vypadá tak designově dobře. Jeho cena se odhaduje
na 225 000,- Kč. Zde jsou technické informace:
procesor Intel Core i7 7820HK Kaby Lake, prohnutý
21" LED s rozlišením až 2560 x 1080 IPS G-SYNC
120Hz a technologií Tobii, RAM až 64GB DDR4,
Intel HD Graphics 630 + NVIDIA GeForce GTX
1080 až 8GB GDDR5 SLI, až 2x 512GB NVMe
SSD + 4x SSD 512GB (nebo 2 x HDD 2TB).
Matěj Lůžek

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
O známé hře o Crashovi Bandicootovi už jste určitě někdy
slyšeli. Je to hodně ale hodně stará hra. První hra o Crashovi vyšla
už na první Playstation. A nyní se můžou hráči těšit na remake
všech tří předešlých verzí. V edici upravené pro tu nejlepší
nostalgickou pařbu, která vás od televize jen tak nepustí. Hra vyjde
již 30. června. Takže děti, za peníze z vysvědčení rovnou do
obchodu pro Bandicoota. Hra ale vyjde pouze na Plastation 4.
Vojta Kápička

Razer Switchblade
Razer Switchblade je herní zařízení, které se vám prakticky
vejde do kapsy. Hráč tak nemusí zapojovat dráty a jiné podobné

věci, stačí mu zapojit myš a hrát. Herní zařízení neobsahuje
běžnou klávesnici, ale speciální. Na tlačítkách jsou malé
displeje, které zobrazují normální písma, ale i speciální
tlačítka pro vybrané hry. Například u hry League of Legends
vidíte přímo na klávesnici útoky vaší postavy. Displej má
FULL HD rozlišení, a tak hráči dodává skvělý pohled na hru.
Můžete si na tom zahrát svoje oblíbené hry, pracovat,
surfovat na internetu a jiné. Cena této hračičky je zatím
neznámá.
Matěj Lůžek

iPhone 8
iPhone slaví desáté výročí prvního iPhonu a proslýchá se, že Apple chystá něco opravdu speciálního.
Zatím to jsou pouze spekulace, také přiložené obrázky jsou pouze výplodem fantazie a umu grafických
designérů. Apple iPhone 8 se má představit v září 2017. Cena se bude pohybovat okolo 20 až 30 tisíc, záleží
na tom, jakou velikost a kapacitu si koupíte. Velikosti budou tři. Objeví se také nový IOS 11 a mobil bude
mít OLED display - bude z obou stran skleněný. Paměť bude 256 GB.
Jakub Tregner
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CO? KDY? KDE? JAK?

Výstava Na film! 2
V rámci projektu Na Film! se studenti Katedry filmových
studií FF UK snaží přiblížit svět filmu veřejnosti, a proto
uspořádali již druhou interaktivní výstavu. Větší část výstavy,
která je instalována na Národní třídě v Paláci Chicago, je
věnována počátkům filmu, kinematografii a české škole
animovaného filmu. Tato výstava byla zahájena 1. prosince 2016
a bude pokračovat do 31. prosince 2017. Hlavním záměrem
výstavy je nejen vzdělávat širokou veřejnost, ale i pobavit.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet promítání s replikou dobové
laterny magiky, mohou poznat díky svému pohybu základní
principy filmové animace. Pro základní a střední školy jsou
připraveny speciální filmové programy, na nichž si žáci budou
moci vyzkoušet natočit svůj vlastní animovaný nebo hraný film.
Tereza Skládalová

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Další pokračování série Piráti z Karibiku se točí kolem
slavného piráta Jacka Sparrowa, nezadržitelného antihrdiny
a vášnivého dobrodruha. Tentokrát se ocitá tváří v tvář
nesmrtelnému kapitánovi Salazarovi a bandě strašlivých pirátů,
kteří jdou po krku všem pirátům, včetně Jacka. Aby si Jack
zachránil svůj život a životy ostatních, musí najít bájný Poseidonův
trojzubec. Jedinou nadějí na jeho nález je ale přesvědčit ke
spolupráci Carinu Smythovou, geniální astronomku, a Henryho,
mladého člena královského námořnictva. Jen s jejich pomocí může
čelit spolu se svou posádkou dalšímu nepříteli na palubě
Umírajícího Racka, své sešlé a zchátralé lodi. Film se objevil
v kinech 25. května.
Lucie Nguyen

Mořský svět
Přijďte se podívat na výstavu Mořský svět na
expozice mořských, ale i sladkovodních ryb a jiných
živočichů o celkovém počtu 360 druhů. Tuto expozici
najdete na pražském Výstavišti. Můžete si
prohlédnout 25 metrů dlouhou korálovou jeskyni
s akvárii zabudovanými přímo do skály. Samozřejmě
můžete vidět i spoustu dalších akvárii osídlených
mořskými i sladkovodními rybami a jinými živočichy.
K vidění je také unikátní obří průhledová nádrž
o objemu 27 000 litrů sladké vody. V nádrži nalezli
domov živočichové převážně z Jižní Ameriky - dva
druhy arowan, vrubozubci, plodožravé piraně, tři
druhy vodních želv a mnoho dalších druhů živočichů.
Každé úterý, středu a čtvrtek zde probíhá ukázka
krmení živočichů.
Lucie Příkopová
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Připravily: Veronika Boháčová, Eliška Štědrá, Lucie Nguyen, Michaela Roháčová

