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Škola se obléká do slavnostního…
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Základní škola Křimická oslavila krásných 35 let 
 Jak čas rychle běží, si mohli připomenout návštěvníci naší školy ve čtvrtek 11. listopadu, kdy 

jsme si společně připomněli 35. výroční jejího založení.  

 Narozeninová oslava probíhala od samého rána. První dvě vyučovací hodiny byly otevřené pro 

širokou veřejnost. Hosté se mohli podívat libovolně do vyučování a zároveň si prohlédnout školu.  

 V 10 hodin se sešli všichni žáci školy v  krásně vyzdobené tělocvičně, aby zhlédli vystoupení 

připravené na odpolední akademii.  
 Od 14.30 do 17.00 si mohli rodiče, bývalí kolegové a kolegyně, absolventi a přátelé školy 

prohlédnout panely dokumentující historii od založení v roce 1982, fotky všech učitelů, kteří zde učili, 

rekonstrukce budovy a fotografie připomínající mnohaletou práci našich současných a bývalých 

pedagogů. Pochlubili jsme se úspěchy našich žáků v předmětových soutěžích, olympiádách                            

a sportovních kláních, prezentovali celoškolní časopis Křimda, který se stal kronikou života školy. 

Zaujaly také výstavky výtvarných prací žáků, keramického kroužku, kroužku Ohňostroj barev, promítání 

fotek a videí na třech stanovištích. Velmi zdařilá byla prezentace výměnných pobytů a přírodovědná 

dílna. 
 V 17.00 zahájila ředitelka školy slavnostní akademii. Po jejím ukončení následovalo neformální 

setkání s bývalými zaměstnanci, kteří mnoho let budovali naši školu, prožili zde podstatnou část svého 

života a vytvořili pevné základy, na kterých nyní můžeme dál stavět a pokračovat v jejich práci. 

                                                                                        PaedDr. Světlana Vojtová 
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Křimická slaví aneb Jak to začalo 
Základní škola Křimická si v těchto dnech připomíná 35 let od doby, kdy její práh překročili první 

žáci.  

25. října 1982 byla otevřena v Praze 10 nová základní škola v Křimické ulici, která se stala první 

základní školou v Horních Měcholupech. Slavnostního otevření se zúčastnili i zástupci výboru Prahy 10.  

Založit školu, na to stačí jeden den, ale aby škola žila, to dalo spoustu práce a snažení. Žáky školy 

byly nejen měcholupské děti, ale i celé třídy z Hostivaře. Rostlo sídliště, s ním přicházely děti i učitelé z celé 

republiky a hlavním úkolem bylo sžít se, vytvořit si přátelské vztahy, spolupracovat.  

První ředitelkou naší školy stala paní Ludmila Vaňková, kterou vystřídala paní Věra Piálková. A škola 

rostla a začala si vytvářet své tradice. Ve školním roce 1983/84 jsme se poprvé loučili s nejstaršími žáky 

slavností posledního zvonění. 

Škola se od počátku snažila dát dětem jazykové vzdělání nejen v povinné ruštině, ale vyučovala se zde 

i angličtina, němčina a francouzština. To určilo i další směřování naší školy -  v roce 1988/89 zde byla poprvé 

otevřena třída s rozšířenou výukou jazyků. Školou s rozšířenou výukou jazyků jsme zůstali dodnes -  kromě 

angličtiny a němčiny (od 6. třídy), si žáci mohou zvolit i ruštinu a francouzštinu, dále škola nabízí dramatický 

kroužek v anglickém jazyce nebo konverzaci v anglickém jazyce. 

 A co školu čeká dál? Mění se děti i učitelé, ale to základní zůstává – chceme být i v budoucnu školou 

přátelskou, bezpečnou, dát dětem do života to nejlepší. 

                                                      Mgr. Jana Kučerová, Mgr. Simona Procházková 
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Pohled do zákulisí, přípravy vrcholí… 
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Přírodovědná dílna 
K výročí založení školy jsme si s paní učitelkou Šimkovou a našimi žáky připravili přírodovědnou dílnu, 

abychom všem zvídavým návštěvníkům ukázali, že přírodovědné předměty jsou zábavné i užitečné. 

První stanoviště bylo věnováno vývoji člověka a poznání. Návštěvníci si mohli prohlédnout na 

nástěnných obrazech a modelech lebek, jak vypadali naši předchůdci. Formou karetní hry řadili vynálezy 

v časové posloupnosti nebo přiřazovali vynálezy svým objevitelům. Obsah recyklačního kufříku osvětlil 

ideální proces nakládání s odpady. 

Na dalším stanovišti byly připraveny mikroskopy a hotové preparáty částí rostlin, hub i živočichů. 

Zájemci si vyráběli vlastní preparáty planktonu nebo částí květenství sedmikrásky. 

Třetí stanoviště se věnovalo biologii člověka. Návštěvníky přivítali náš kostlivec (výuková pomůcka)  

a žačky, které pomáhaly s určováním jednotlivých kostí a popisovaly modely srdce, ucha a oka. 
 

Stanoviště s cizokrajnými ekosystémy lákalo hlavně nejmenší. Připravena zde byla zvířátka, mapa 

světa, puzzle, omalovánky a skládačky zvířat. 

Spoustu zájemců přilákalo stanoviště s chemickými a fyzikálními pokusy, kde návštěvníci vyráběli 

duhovou křídu chromatografickou metodou nebo zobrazovali indukční čáry magnetického pole okolo 

tyčových magnetů železnými pilinami. 

Anna Cieslarová a Tereza Lachová prezentovaly filtraci suspenze nadrcené červené křídy s vodou             

a výrobu „lávové lampy“ z oleje, barviva, octa a sody. Nechyběly ani chemické křížovky a stavebnice pro 

mladší návštěvníky. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem našim žákům, kteří nám v dílně významně pomáhali, a přispěli 

tak ke spokojenosti návštěvníků. 

                                                                                                               Mgr. Kamila Merxbauerová 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR-qHy3OrXAhWSpKQKHcAdBvcQjRwIBw&url=http://de.allgemeinbildung.wikia.com/wiki/Datei:Chemie.png&psig=AOvVaw2BiWKYaNZ0iLTnwVq5Ha_k&ust=1512283406448055
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaj5nS3erXAhXRFewKHRviB7oQjRwIBw&url=http://www.debrujar.cz/clanek/2016030041-tepelny-rozklad-jedle-sody&psig=AOvVaw29akOuVGTzkH5tRxRnUmyU&ust=1512283602208468


 

ŠKOLA SLAVÍ 

  6   

Němčina nás baví 
Učitelé německého jazyka společně s žáky 9. ročníku připravili u příležitosti 35. výročí 

založení naší školy stánek pro hosty. Byly prezentovány studijní materiály a výuka německého 

jazyka jako dalšího cizího jazyka na naší škole. 

Představen byl rovněž tradiční výměnný program mezi žáky naší školy a studenty 

Gymnázia v Burgkunstadtu. Žáci nabízeli návštěvníkům ochutnávku německé a rakouské 

kuchyně, kterou částečně i sami připravovali. Hosté si mohli pochutnat na vánoční štole, na 

schwarzwaldském dortu nebo na norimberských klobáskách. 

                                                                                   Mgr. Jana Ludwig 
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Slavnostní večer začíná… 
 Školní akademii úvodním proslovem zahájila ředitelka školy Mgr. Ivana Heboussová. Za            

MČ Praha 15 popřál škole k narozeninám starosta Milan Wenzl, první zástupce starosty Václav Bílek                 

a zástupkyně starosty Bc. Jitka Kolářová. Mezi hosty byla také vedoucí odboru školství a kultury paní 

Jaroslava Šimonová a MUDr. Lenka Venzarová, starosta SDH Horní Měcholupy pan Martin Hák                 

a zástupci z Klubu rodičů  a školské rady.  
 

 Narozeninové oslavy se zúčastnilo také mnoho bývalých zaměstnanců školy. Rádi jsme se setkali 

s bývalou paní ředitelkou Věrou Piálkovou, paní ředitelkou Mgr. Vlastou Ducháčkovou a zástupkyní          

Mgr. Jarmilou Vlachovou. Velký dík byl vysloven paním učitelkám, které věrně na naší škole pracovaly od 

počátku založení školy až do odchodu do důchodu a prožily zde převážnou část svého života, jmenovitě  

Mgr. Janě Kučerové, paní Aleně Skalské, Mgr. Miluši Štočkové, paní Aničce Chmelařové, paní Vlastě 

Richterové a paní Jaroslavě Kuperové, rovněž kuchařkám  paní Aleně Holé a paní Lence Králové, které před 

35 lety uvařily na Křimické první oběd. 

                                                                           PaedDr. Světlana Vojtová 
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Slavnostním večerem nás v rolích moderátorů provedli žáci 9. ročníku. 

Zprava: Sára Nygrýnová, Lucka Hájková a Tomáš Merta 

Zahájení školní akademie se ujali naši nejmenší. Třída 1. A si pod vedením paní učitelky Jany Tůmové 

připravila písničku Samá čísla. Hudební doprovod zajistil pan učitel Michael Pinkas. 

 

 

 

. 

  8   
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Děti z 2. A a 2. C pod vedením paní učitelky Marty Pospíšilové a Jany Vránkové nacvičily krásné taneční 

vystoupení se stuhami. 

The Space Restaurant 
Dramatický kroužek Aj se na akademii představil scénkou The Space Restaurant.  Vesmírnou 

restauraci v Londýně navštíví turisté, kteří neovládají příliš dobře angličtinu a tím dochází ke komickým 

situacím. Naši zkušení herci museli zvládnout nastudování poměrně náročných rolí ve velmi krátkém čase. 

A protože se všichni svého úkolu velmi dobře zhostili, chtěli bychom se s touto scénkou na jaře zapojit do 

soutěže  Come and Show. 

Obsazení (žáci 3. - 5. tříd): Emilka Pospěchová, Anička Streblová, Kristína Kůželová, Nikolka                 

a Matyáš Jindřichovi, Jirka Kotík, Anetka Křížová, Zuzka Kolouchová, Zuzka Havlíčková, Anička Šetinová     

a Rozálka Hajnerová. 

                                                                                 Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší 
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https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwignIi06OvXAhVHIOwKHWoyCDwQjRwIBw&url=https://www.onlinelabels.com/clip-art/Earth_with_continents_separated-106082.htm&psig=AOvVaw12FwaO1RXVfsVYXuHgJNzW&ust=1512320867447757
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Hra na flétnu k naší škole patří  

 Výuka  na zobcovou flétnu v rámci zájmové činnosti probíhá na naší škole již od roku 1996. Za tu 

dobu měly děti z flétnového kroužku a z flétnového souboru Měcholupská píšťalička možnost vystoupit 

společně s orchestrem Aulos  na velmi atraktivních pódiích,  např. v Karolinu, ve Valdštejnském paláci, 

Lichtenštejnském paláci, Břevnovském klášteře, v Památníku písemnictví, v Letohrádku Hvězda, v kostele 

sv. Mikuláše apod.  Nezapomenutelná zůstanou hudební setkání s osobnostmi naší kultury, např.                

s I. Hurníkem, P. Ebenem, J. Suchým, J. Vodňanským, V. Rážem, I. Rackem atd.  Flétnový soubor naší 

školy se pravidelně, a to velmi úspěšně, zúčastňoval dětské interpretační soutěže Pískání pro zdraví, v rámci 

které také prezentoval naši školu např. v televizním vysílání Snídaně s Novou. Flétnovým kroužkem                  

a flétnovým souborem prošlo za ta léta několik generací dětí. Jsme proto rádi, že na akademii u příležitosti 

narozenin vystoupily i bývalé  žákyně naší školy. 

 V současné době se k některým malým flétnistům přidali i jejich rodiče. Je úžasné, když s dítětem 

muzicíruje  společně maminka nebo tatínek. Jejich společné vystoupení a dvojhlasé lidové písně nás všechny 

moc potěšily. Naše škola si spolupráce s rodiči velmi váží. 

                                                                                                    
                                               

 Akademie ukázala, že asi něco bude na rčení „Co Čech, to muzikant“. K velmi dojemným zážitkům 

patřilo vystoupení pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Mgr. Jaroslavy Hýkové. Děti zazpívaly tři 

písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře – Na té naší pouti, Když se zamiluje kůň a Děti jdou ze školy 

domů. Byl to opravdu krásný zážitek.  

                                                                                                  PaedDr. Světlana Vojtová 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX2Yy94v3XAhVKy6QKHZxSBCwQjRwIBw&url=https://pixabay.com/cs/fl%C3%A9tna-hudba-vzduch-n%C3%A1stroj-r%C3%A1na-34529/&psig=AOvVaw1oRcR_rVMPDRMexBglXmrn&ust=1512937752107647
http://www.mszdar.cz/ms-vancurova-hudebni-porad/
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https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcw9G9sYDYAhUK6KQKHfpMAUUQjRwIBw&url=https://pixabay.com/pl/ozdoba-ornament-czerwone-dekoracja-2004057/&psig=AOvVaw2yuZ-UCGSPV_P9Q7IvrJX7&ust=1513027672229287
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ANDETOPEZUK není žádné zaklínadlo 
 Ráda bych vám představila naši hudební skupinu. Vymyslet název nebylo snadné, a tak jsme ho poskládali 

z našich jmen. AD jako Adam, NE jako Nela, TO jako Tom, PE jako Petr, ZU jako Zuzka a K jako Kuba. No a na světě 

byl ADNETOPEZUK. Petr je náš kapelník, trénuje s námi a připravuje noty a texty. Nela a Tom jsou naši bývalí 

spolužáci a hudební zkoušky jsou dobrým důvodem, proč se i nadále setkávat. Za mikrofonem můžete vidět mě a mého 

bratra Adama. A to K na konci je malý bubeník Kubík. 

                                                                                                      Zuzana Rusňáková 

 

Talentovaná houslistka 
 Jednou z bývalých žákyň naší školy je i Adéla Hýková. Její velkou zálibou je hra na housle, a protože se jí chce 

věnovat profesionálně, začala studovat na gymnáziu. Na akademii nám zahrála skladbu Ne, Maestro od Giuseppe 

Carusa a Domenica Modunga a byl to opravdu krásný zážitek. Na klavír Adélu doprovodila její maminka, paní učitelka 

Jaroslava Hýková. 

                                                                                                               Mgr. Simona Procházková 
 Se svým neobvyklým koníčkem se na školní akademii představil pan asistent Mgr. Michal Hlavatý. Je jím hra 

na harfu. Diváci si poslechli irskou lidovou píseň Bruach Na Carraige baine. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcpfnOsPzXAhUB6KQKHRh2A3sQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Violin_2.svg&psig=AOvVaw0THK7rLtVAzVQG4XUHLkQm&ust=1512890009759205
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3sP7ysPzXAhXRzaQKHdl_BSUQjRwIBw&url=https://sophiiiiii.deviantart.com/art/Recurso-Png-437639249&psig=AOvVaw2CFv5Falq7zVkdN4KwZbpd&ust=1512890071191406
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisq_Ceq4DYAhWFuxQKHTdoBhkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/harp-instrument-music-classical-34797/&psig=AOvVaw1nu_bwVZ2tm_dXw5LzUzIR&ust=1513025999118072
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 Na akademii se prezentovali žáci, kteří slaví úspěchy i mimo školní lavice. Jednou z nich 

je Anežka Machtová z 3. B, jejímž velkým koníčkem je step. A není to ledajaký koníček, Anežka 

získala 1. místo na mistrovství světa v roce 2016 a 2. místo na mistrovství Evropy v roce 2017. 

 Další hvězdou naší školy je Kristýna Vojtěchovská z 3. B. Kristýnka se věnuje karate    

a úspěšně reprezentovala na Národním poháru 2017 v kategorii do 9 let. 
 

 

 

 Šikovné děti máme i na 2. stupni. Adéla Čechová z 8. B se od dětství věnuje baletu a sklízí 

úspěchy v Čechách i v zahraničí. Tím posledním bylo 1. místo v celorepublikové soutěži Baletní 

mládí. Adélka zatančila Variaci Odaliska z baletu Korzár a byl to opravdu krásný zážitek. 

                                                                                           Mgr. Simona Procházková  
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt_PDXru3XAhVR-qQKHZeHAS0QjRwIBw&url=http://prgms.wcatyweb.com/index.php/summer-camps/2014-09-02-19-06-27/8-step&psig=AOvVaw11iRc2p5ATyDJVr4fDoUp-&ust=1512374087481752
http://bestsportsca.com/youth-sports-programs/martial-arts/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivpNb2sO3XAhXR6KQKHQ00CA4QjRwIBw&url=http://clipart-library.com/clipart/8T6o84xac.htm&psig=AOvVaw0JfM6O9PehjPritIiAuQS2&ust=1512374634720283
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Balada pro banditu 
 Velice mi udělalo radost, že děti na krásné písničky, které jsou staré několik desítek 

let, zareagovaly a s radostí se je naučily…Hudba pana Štědroně, která doprovází trampský 

muzikál, je opravdu nadčasová a legenda o Nikolu Šuhaji loupežníkovi stále žije. Děti ze 4. B 

a 5. A se zasloužily o to, že krásné písničky si zpívaly nejen paní učitelky, ale i rodiče ještě 

dlouho po vystoupení… 

                                                                   Bc. Monika Sálíková 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_6uLx9PXXAhUBExoKHbv9BJUQjRwIBw&url=https://www.houdek.cz/kytary/akusticke-kytary/akusticke-kytary-sestistrunne/akusticka-kytara-fender-cf-60-folk.htm&psig=AOvVaw0Po5RqunpUXMk1oc8P8F7W&ust=1512667817685726
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Imbiss - Rychlé občerstvení 
Žáci dramatického kroužku Aj se na chvíli přeorientovali na německý jazyk a nastudovali scénku 

Imbiss (Rychlé občerstvení). Byla to pro ně nová zkušenost. Již dříve nastudovanou scénku v anglickém 

jazyce The Fast Food Stall jsme přeložili do jazyka německého. Dětem tak vznikl dvojjazyčný scénář, což 

odpovídá charakteru naší školy, která je zaměřena na výuku anglického a německého jazyka. Menší role si 

dokonce zahráli dva žáci 5. třídy, kteří se začnou učit němčinu až příští rok. 

Obsazení (žáci 7. a 5. třídy): Natálka Kubátová, Zuzka Rusňáková, Julča Sobková, Anetka Blažková, 

Bára Michková, Lucka Rabochová a Prokop Spálenka. 

                                                                                 Ing. Hana Tomší a Mgr. Jana Rusňáková 
                                                                                                              

 Do příprav na akademii se zapojili i naši nejstarší žáci. Při této příležitosti založili taneční skupinu 

složenou ze žáků 8. a 9. tříd a nacvičili skladbu Darling.   

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj45dW62f3XAhUCzqQKHSIiDwQQjRwIBw&url=https://www.mycutegraphics.com/graphics/food/whole-pizza.html&psig=AOvVaw0kkEIshgWTGvAb2VpCxjxR&ust=1512935333001000
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEoa7W2f3XAhWQyKQKHdbGD7sQjRwIBw&url=https://www.mycutegraphics.com/graphics/food/cutting-pizza.html&psig=AOvVaw2udxu_C5d7MexF59QLLs_u&ust=1512935390058619
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_rv6J2v3XAhWJIuwKHTG_BuQQjRwIBw&url=https://durpy.deviantart.com/art/Cutie-Mark-Hotdog-294324703&psig=AOvVaw0NsM_W4sziITzg3lsy6fW-&ust=1512935474369654
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmt_KT2_3XAhXJpqQKHQZNDmYQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/juice-fruit-apple-box-beverage-31728/&psig=AOvVaw2ZJiN6Vf3VUySLKKrqTdF9&ust=1512935640244365
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Halloween 
Šanci prezentovat se na akademii dostali i nejmladší herci dramatického kroužku Aj. Tradicí našich 

vystoupení se stávají tematicky zaměřené muzikálky, jejichž úvodní písnička se stává naší hymnou. 

Využili jsme období podzimu jako příležitost představit muzikál Halloween, a tak ukázat způsob 

koledování (Trick or treat) v anglicky mluvících zemích 31. října o Halloweenu. 

Obsazení (žáci 2. - 5. tříd): Terezka a Erička Bubeníčkovy, Viktorka Hýblová, Eliška Johanovská, 

Matyáš a Nikolka Jindřichovi, Eliška Fenďová, Kristína Kůželová, Anička Šetinová, Karolínka 

Karschová, Zuzka Kolouchová, Emilka Pospěchová, Zuzaka Havlíčková, Anička a Viktorka Streblovy, 

Monika Janíková, Anička Frýdková, Rozálka Hajnerová a Jirka Kotík. 

                                                               Mgr. Jana Rusňáková a Ing. Hana Tomší 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif0J6jgfbXAhXCqxoKHai2BJAQjRwIBw&url=https://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Halloween-PNG-Pictures/Orange_Halloween_Moon_with_Bats_PNG_Clipart&psig=AOvVaw231hWJ51VLqRi_ChxsYCMQ&ust=1512671141799654
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid-e-8gfbXAhWC0xoKHSINBaEQjRwIBw&url=https://www.hellasmultimedia.com/webimages/halloween/halloween-png-images.htm&psig=AOvVaw231hWJ51VLqRi_ChxsYCMQ&ust=1512671141799654
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE3f3ggfbXAhUI1xoKHUYzApkQjRwIBw&url=https://www.vexels.com/png-svg/preview/130767/halloween-ghost-cartoon-3&psig=AOvVaw231hWJ51VLqRi_ChxsYCMQ&ust=1512671141799654
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE3f3ggfbXAhUI1xoKHUYzApkQjRwIBw&url=https://www.vexels.com/png-svg/preview/130767/halloween-ghost-cartoon-3&psig=AOvVaw231hWJ51VLqRi_ChxsYCMQ&ust=1512671141799654
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE3f3ggfbXAhUI1xoKHUYzApkQjRwIBw&url=https://www.vexels.com/png-svg/preview/130767/halloween-ghost-cartoon-3&psig=AOvVaw231hWJ51VLqRi_ChxsYCMQ&ust=1512671141799654
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDmcmRgvbXAhVF2xoKHd1yAZgQjRwIBw&url=http://www.pngmart.com/image/4216&psig=AOvVaw231hWJ51VLqRi_ChxsYCMQ&ust=1512671141799654
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Pěvecký sbor žáků 2. stupně 
 U příležitosti oslav 35. výročí naší školy zorganizovala paní učitelka Mgr. Květa Nekolová 

pěvecký sbor, do něhož mohli vstoupit všichni žáci 2. stupně, kteří rádi zpívají. Nakonec se sešlo více 
než třicet dětí ze všech ročníků, které s paní učitelkou Nekolovou v každé volné chvilce nacvičovali,           

a že je zpívání baví, bylo vidět i při jejich vystoupení na akademii. Zazpívali celkem čtyři písně – 

Zvedněte kotvy, Vítr to ví, Píšu pět a Zůstaň tu s námi.   

 A protože máme na 2. stupni děti opravdu šikovné, mohli jsme si poslechnout i krásní sóla 

v podání Terezy Skládalové, Veroniky Boháčové a Karla Veidenthalera, který  navíc zahrál na kytaru. 

                                                                                 Mgr. Simona Procházková 
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Jdeme do finále… 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjarOSR8v3XAhXO26QKHZmxDd0QjRwIBw&url=https://pixabay.com/cs/konfety-n%C3%A1vazce-strana-karneval-1925258/&psig=AOvVaw0hBaYYZC5iyWLmSGF0TR98&ust=1512941916891268
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjarOSR8v3XAhXO26QKHZmxDd0QjRwIBw&url=https://pixabay.com/cs/konfety-n%C3%A1vazce-strana-karneval-1925258/&psig=AOvVaw0hBaYYZC5iyWLmSGF0TR98&ust=1512941916891268
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjarOSR8v3XAhXO26QKHZmxDd0QjRwIBw&url=https://pixabay.com/cs/konfety-n%C3%A1vazce-strana-karneval-1925258/&psig=AOvVaw0hBaYYZC5iyWLmSGF0TR98&ust=1512941916891268


  

 


