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                                                           Milí čtenáři,  

právě se vám dostalo do ruky 1. číslo časopisu Křimda tohoto školního roku. Čas běží rychle 

a naše škola měla na podzim už 40. narozeniny. Oslavili jsme je, jak se na takové významné 

výročí sluší a patří, o čemž se můžete přesvědčit na následujících stranách. Uběhlo pár 

dnů a začali jsme se připravovat na oslavu Vánoc. Přišel Mikuláš, vyrábělo se, zpívalo se, 

peklo se a už tu byl Ježíšek… Ale na naší škole se toho děje mnohem víc. Jezdíme do 

zahraničí, na výlety, na lyžařský kurz, účastníme se vědomostních soutěží, sportujeme, 

chodíme do divadla a o tom všem se můžete dočíst v naší Křimdě. Příjemnou zábavu! 

             Mgr. Simona Procházková 
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Naše škola měla narozeniny 
 25. října 2022 to bylo přesně 40 let, kdy své brány otevřela tehdy první škola na sídlišti Horní 

Měcholupy. Škola byla projektována pro 18 tříd, měla odborné pracovny fyziky, chemie, přírodopisu 

a výtvarné výchovy. Pro výuku technických prací byly určeny dvě dílny. V této době se také ještě 

vyučovalo šití, vaření a péče o dítě. Byla zde cvičná kuchyň se třemi kuchyňskými linkami a cvičný 

byt. Celá stavba stála 34 miliónů korun a škola Křimická tehdy patřila mezi nejmodernější školy 

v Praze.  

 První ředitelkou byla paní Soňa Vaňková. V 11 třídách se učilo 334 žáků.  

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. 

 Ve druhém školním roce se ředitelkou stala paní Věra Piálková. A škola rostla dál 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. Toto úsilí vedlo tomu, že ve školním 

roce 1988/89 byla v naší škole poprvé otevřena třída s rozšířenou výukou jazyků. Po paní ředitelce 

Jitce Parkanové se ujala své role paní Vlasta Ducháčková, která školu vedla až do roku 2016. 

 

1982 2022 
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 Během těch 40 let se škola měnila. Nyní jsme základní školou se školním vzdělávacím programem 

zaměřeným na rozšířenou výuku jazyků. Již od 1. ročníku se zde žáci učí anglický jazyk, od 6. roč. německý 

jazyk. V současné době si mohou žáci 2. stupně zvolit ještě francouzský a ruský jazyk. Tyto jazyky jsou 

nabízeny jako nepovinné předměty. Naše škola je fakultní školou pro studenty Pedagogické fakulty UK. 

 Škola již tradičně rozvíjí talent svých žáků jejich zapojováním do různých soutěží  

a olympiád. Vzhledem k zaměření školy se orientujeme zejména na soutěže jazykové. Naši žáci pravidelně 

dosahují velmi dobrých výsledků v rámci celé Prahy. Rozvoj všestranného nadání ve škole zajišťuje celá řada 

zájmových kroužků.  

 Škola má tři počítačové učebny, knihovnu a další odborné pracovny. Součástí školy je hřiště s umělým 

povrchem, kurty a atletická dráha.  

 Již 27 let trvá spolupráce s gymnáziem v Burgkunstadtu. Vždy na jaře se realizuje výměnný pobyt 

studentů obou škol. Naši žáci pravidelně jezdí i na poznávací zájezdy do Anglie. 

 Škola úzce spolupracuje s Klubem rodičů, který vznikl při základní škole. Rodiče prostřednictvím 

tohoto sdružení pomáhají škole s financováním jejího rozvoje a také se podílejí na spoluorganizování různých 

akcí. 

                                               Mgr. Ivana Heboussová 

  

 

paní ředitelka 

Věra Piálková 

paní ředitelka 

Jitka Parkanová 
paní ředitelka 

Vlasta Ducháčková 

paní ředitelka 

Ivana Heboussová 
paní zástupkyně 

Jana Rusňáková 
paní zástupkyně 

Jana Ludwig 
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Když škola slaví narozeniny  
 Naší škole je čtyřicet let, oslava proběhla v listopadu loňského roku. A slavilo se od rána. Otevřeli jsme bránu 

a přivítali rodiče a přátele ve třídách při vyučování, aby dospělí viděli vzdělávání svých ratolestí a současně mohli 

zavzpomínat na své dětství. Instalované výstavy prací žáků, fotodokumentace i videa ukázaly, jak se škola mění a jak 

je krásná.   

 Vrcholem dne byla školní akademie. Žáci se svými pedagogy připravili vystoupení a přání, kterému 

předcházelo nacvičování, secvičování, promýšlení a sestavování. Výsledek byl skvělý. Všechny potěšila účast 

bývalých zaměstnanců školy, kteří si přišli zavzpomínat. Závěrem se naše oslavenkyně dočkala i kouzelného dortu 

a přání od Karolíny Moravcové, žákyně 5. C.   

                                                                                                                  Mgr. Jana Rusňáková  
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Divadlo D21 a Trnová koruna Karla Havlíčka Borovského 
 2. listopadu večer se náš Klub mladých diváků vypravil na autorské divadelní představení Trnová 

koruna Karla Havlíčka Borovského do Divadla D21. Inscenace, čerpající ze života a díla českého 

literárního velikána, „národního buditele“, zakladatele české satiry, žurnalistiky a kritiky, se opírá o knihu 

literárního historika Jiřího Moravy C. k. disident Karel Havlíček, která čerpá z dříve neznámých materiálů.  

 Autorem textu a zároveň režisérem je Jiří Ondra. V hlavní roli K. H. Borovského zazářil Marek 

Zeman. Klavírním doprovodem oživil děj Zdeněk Dočekal. Během představení zazněly písně Marie 

Kubišové, Wabiho Daňka i Karla Gotta.  

 Tvůrci nazývají své představení kabaretní detektivkou. Jednoduchá scéna, minimální počet herců, 

kteří alternují ve více rolích, a netradiční pojetí je umocněno netypickým prostorem, ve kterém se divadlo 

nachází. Vzhledem k velikosti našeho letošního klubu – 55 členů, jsme měli prakticky celé divadlo pro 

sebe. Jeho kapacita je totiž 60 diváků. Blízký kontakt diváků s herci zesiloval prožitek z divadelního 

představení. 

 Naši mladí diváci velmi ocenili následnou diskusi obecenstva s herci, režisérem a dramaturgyní 

tohoto představení. Mohli se zeptat na cokoliv spojeného s touto divadelní hrou. Řešili jsme, proč je 

v závěru představení Borovský oblepován novinami a jak se může stát, že papoušek předvídá budoucnost? 

Dozvěděli jsme se zajímavé postřehy i ze zákulisí a společně s účinkujícími se zasmáli. 

                            Mgr. Petra Henderson 

  

Mnoho povyku pro nic 
 Poprvé za dobu fungování Klubu mladých diváků na naší škole jsme měli možnost navštívit 

představení ve Stavovském divadle., a to hned na hru jednoho z nejvýznamnějších dramatiků – Williama 

Shakespeara. Komedie Mnoho povyku pro nic patří mezi jeho nejoblíbenější. Zpracování se ujal režisér 

Daniel Špinar, který je známý svým novátorským přístupem k tradičním látkám. Ani zde tomu nebylo 

jinak. Vždyť kdo by čekal, že ve hře z konce 16. století, jejíž děj je situován do středověké Itálie, uvidí 

pobíhat dinosaury, andělé budou oblečení do upnutých zlatých kostýmů, nad jejich hlavami se bude 

vznášet disko koule v tvaru srdce, herci budou mluvit „šmoulím hlasem“, když se nadýchají helia, a jedna 

z postav bude pravidelně používat dýchátko na astma.   

 Na pódiu se vystřídalo celkem dvanáct herců – například Lucie Polišenská, Igor Orozovič, Saša 

Rašilov, Robert Mikluš, David Matásek, Radúz Mácha a další. Jednotlivé scény oddělovala velmi 

působivými pěveckými výkony Lucie Brychtová. 

 Snahou režiséra bylo přiblížit klasiku dnešní mladé generaci, tomu odpovídal i způsob vyjadřování. 

Milovníci klasiky možná odcházeli z divadla zděšení, ale věřím, že mnohé tento způsob zpracování 

pobavil. 

                                  Mgr. Simona Procházková 
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Zájezd do Londýna 
 Naše škola si zakládá na jazykové vybavenosti žáků naší školy, proto velmi podporujeme 

jazykové poznávací zájezdy nejen do anglicky mluvících zemí. Letošní školní rok jsme z důvodu velké 

poptávky našich žáků, po covidovém půstu, podnikli hned dva poznávací zájezdy do Velké Británie. První 

zájezd probíhal ve dnech 16. - 21. 9. a druhý přesně o měsíc později 16. - 21.10. Celkově se obou zájezdů 

zúčastnilo 96 žáků naší školy.  

Oba dva zájezdy měly jako hlavní bod poznávání Londýna a jeho neskutečné množství památek 

a atrakcí plus jeden výjezd mimo hranice velkoměsta. V zářijovém termínu jsme z důvodu pohřbu královny 

Alžběty II museli vyměnit Cambridge za Stonehenge včetně katedrály v Salisbury, ale obě dvě lokace byly 

rovnocenně kouzelné, tak ani jedna skupinka žáků nepřišla zkrátka.  

Na zájezdy jsme vždy vyjeli od školy v odpoledních hodinách a jeli jsme přes Německo, Belgii až do 

Francie, kde jsme se v Calais nalodili na trajekt a jeli přes kanál La Manche. V Doveru jsme nasedli zase 

zpátky do autobusu a pokračovali do Londýna, kam jsme dojeli v dopoledních hodinách. Hned první den 

jsme vstoupili na východní, ale i západní část zeměkoule díky nultému poledníku v Greenwichi. Pak jsme se 

lodí po Temži přemístili do samotného centra Londýna, kde jsme viděli takové dominanty jako The House 

of Parliament, Big Ben, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Square, aj. 

Odpoledne jsme se pobavili v muzeu voskových figurín Madam Tussaud´s a večer nás již čekaly hostitelské 

rodiny, kde byly děti ubytované po dobu tří nocí.  

Druhý den nastal pro mnohé den D, kdy jsme strávili půl dne ve studiích Harryho Pottera. Byl to 

nezapomenutelný zážitek pro všechny fanoušky a ti, co sérii s Harrym neviděli, tak zatoužili okamžitě tento 

trhák vidět. Druhou půlku dne jsme zasvětili vzdělávání se v Britském národním muzeu, které je jedno 

z největších a nejvýznamnějších muzeí historie a kultury. Dívčí osazenstvo našich zájezdů pak bylo víc než 

nadšeno následnou možností nákupů na Oxford Street.  
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 Královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022 a termín pohřbu byl určen na 19. září. Abychom se 

vyhnuli davům turistů z celého světa, se kterými jsme se již setkali hned v den příjezdu, vyjeli jsme do 

starobylého univerzitního města Cambridge, které se nachází 80 km severovýchodně od Londýna. Tam 

jsme se projeli loďkami po řece Cam a měli možnost vidět věhlasné studentské koleje a vidět studentský 

život tohoto města. Večer nás čekalo Piccadilly Circus se svými prosvětlenými billboardy a Leicester 

Square, kde se nachází kino Odeon – místo většiny filmových premiér ve Velké Británii. Dlouhý, ale velmi 

hezký den byl zakončen noční projížďkou s výkladem po Londýně.  

 Poslední den našeho zájezdu byl nabitý k prasknutí. Chlapci byli nadšení fotbalovým stadiónem 

týmu Chelsea, kdy jsme se dostali i do kabin a sprch týmu.  Londýnským metrem, které je zajímavé samo 

o sobě, jsme se přemístili k Toweru, které v minulosti sloužilo jako pevnost, zbrojnice, pokladnice, 

mincovna, palác, ale i jako popraviště. Nyní jsou zde k vidění mimo jiné také britské korunovační 

předměty. Z Toweru jsme šli na prohlídku další dominanty Londýna, a to Tower Bridge, což je 

kombinovaný visutý a zvedací most nad řekou Temží.  

 Naše londýnské poznávání jsme ukončili jízdou na Londýnském oku „London Eye“, kde jsme mohli 

během 30 min kochat krásami Londýna z ptačí perspektivy. Večer jsme se posilnili párky před autobusem 

a na noc jsme se vydali stejnou cestou zpět, domů do Prahy, kam jsme dorazili do náručí rodičů následující 

den ve večerních hodinách.  

 Druhý turnus poznávacího zájezdu byl pro žáky, co se týče programu, stejný až na Stonehenge 

a katedrálu v Salisbury. Při cestě na tyto památky nám přálo počasí. Ačkoliv byl říjen a člověk by očekával 

nevlídné počasí s deštěm, opak byl naštěstí pravdou a Stonehenge nás přivítalo sluníčkem a modrou 

oblohou. Stonehenge je snad neznámějším monumentem tzv. megalitické kultury, která stavěla komplexy 

z ohromných kamenných bloků. 

  Ze Stonehenge jsme pak vyjeli do městečka Salisbury, jehož nejvýraznější stavbou je Salisburská 

katedrála, ve které je umístěna Magna charta – Velká listina práv a svobod.  

 Oba dva poznávací zájezdy byly úchvatné, viděli jsme všechno, co bylo v plánu, udělali jsme 

spousty fotek. Děti si zkusily po dobu několika dnů mluvené anglické slovo při pobytu v rodinách a hlavně 

zažily jedinečný Londýn, hlavní město Velké Británie.  

               Mgr. Kateřina Drekslerová 
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Divadelní představení anglického dramatického kroužku 
První pololetí jsme tradičně po dlouhé nevyžádané pauze uzavřeli řadou vystoupení jak pro děti 

prvního stupně, tak pro rodiče našich herců.  

Naše představení se skládalo z několika různých mini scének, písniček, pohádek a nechyběl náš 

všemi oblíbený muzikálek. Diváci tak mohli zhlédnout: Father Christmas, Interruptions, The Wise Owl, 

píseň Do you want to play, The Bored Queen, At the ZOO a At the Restaurant. Zajímavou tečkou pro herce 

byla návštěva České televize, která natočila reportáž o našem představení „Děti dětem“. Tato reportáž je 

k vidění na webových stránkách naší školy. 

Pravidelným vystupováním se děti učí potlačit trému, odbourat strach z cizího jazyka, trénují paměť 

a výslovnost, obohacují svou slovní zásobu a osvojují si srozumitelný přednes. 

Začátkem druhého pololetí jsme se vrhli do nácviku nových her a písní. Čeká nás celopražská 

soutěž, na kterou se již těšíme. Držte nám palce! 

                                                          Mgr. Kateřina Drekslerová a Mgr. Jana Rusňáková 
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Škola „za školou“ 
 Učit se můžeme nejen ve škole. V současnosti se organizuje tolik akcí pro veřejnost, které mají zábavným 

způsobem popularizovat vědu, že by byla velká škoda se jich nezúčastnit. Jsem ráda, že máme na 2. stupni zvídavé 

nadšence, kteří ve svém volném čase navštívili 3. září Science festival na Gutovce v Praze 10. 

 Organizátoři připravili ve svých stáncích pestrý interaktivní program pro děti a mládež. Zájemci byli 

zasvěcování do geologických pochodů, seznamovali se se vznikem a preparací zkamenělin, pod mikroskopem 

pozorovali různé druhy drobných vodních živočichů, brali do ruky větší hmyz, pavoukovce a mnohonožky, nahlédli 

do proskleného úlu. V jiném stánku se prezentoval tajemný život rostlin, geografie, robotika, hydrologie, chemie, 

kriminalistika. Kdo prošel všemi stánky, byl odměněn festivalovými suvenýry. A kdo vydržel až do konce, mohl nad 

rozmanitostí života v hlavním městě žasnout při promítání dokumentu Planeta Praha. 

              Mgr. Kamila Merxbauerová 

 

 

Přírodovědná dílna  
Během listopadových oslav 40. výročí založení školy probíhal v odpoledních hodinách den otevřených dveří 

s možností navštívit různorodé dílny – výtvarné, cizích jazyků, informatiky, sebeobrany a přírodovědnou. 

V přírodovědné dílně jsme pro návštěvníky připravili rozmanité aktivity. V přírodopisné sekci si mohli 

vyzkoušet mikroskopování spojené s poznáváním mikroskopických preparátů, poznávačku kostí, rohů a parohů, 

seznámili se s částmi lidského těla pomocí modelů orgánů a aplikací v tabletu.  

Nechyběla ani fyzikálně chemická část. Zde si mohli zájemci „otestovat“, ale hlavně osvěžit své znalosti 

z fyziky a chemie v křížovkách a kvízech, které vytvořili žáci pro tuto příležitost. Byl připraven i oříšek v podobě 

poznávačky různých známých látek (prezentovaných v jiné  než tradiční podobě). Pro odvážlivce byly nachystány 

pomůcky na jednoduché pokusy, které si mohli sami vyzkoušet (ověření magnetických vlastností látek, výrobu 

duhové křídy metodou sloupcové chromatografie,…). Žákyně 9. ročníku připravily ukázku metody filtrace suspenze. 

Pro nejmenší tu byly připraveny zvířecí omalovánky, přírodovědné stolní hry, dětské atlasy s modely zvířat.  

Naši asistenti – žáci 2. stupně všem zájemcům veškeré pokusy vysvětlovali a pomáhali s interaktivním 

programem na jednotlivých stanovištích. Nesporným vrcholem programu se stala ohnivá show s vodíkem 

a s propanem v podání Honzy Wittbergera z 9. A. Děkujeme všem návštěvníkům a především našim žákovským 

asistentům (E. Ballkové,  M. Horákové, A. Kučerové, T. Mazancové, T. Pobudové, T. Hrubému z 9. ročníku, 

L. Salazarovi ze 6. ročníku a L. Fialovi ze 7. ročníku), bez jejichž pomoci by dílna s tak rozmanitým programem 

nemohla proběhnout. 

                                                                Mgr. Kamila Merxbauerová a PaedDr. Zuzana Šimková 
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Charita na naší škole 
 Ani v letošním školním roce jsme nezapomněli na „náš“ azylový dům Rybka Husinec. 

V předvánočním čase se konala na naší škole sbírka dárků a radosti. A co si nakonec do AD vezli? Různé 

dobroty, hračky, hry, lega, panenky, kočárky na panenky, knížky, autíčka, šperky pro děvčata, zimní 

oblečení, obutí a mnoho dalších věcí. Bylo jich opravdu hodně. Také jsme vyráběli přání a drobné dárky. 

 Velké poděkování patří všem dětem, jejich rodičům, zaměstnancům školy, vedení školy. Myslím, 

že největším poděkováním pro všechny, kdo se sbírky účastní, je obrovská radost, kterou obdarovaní mají. 

O Tom svědčí i překrásné poděkování z AD od paní ředitelky Dvořákové. A nezapomeňte: dostávat dárky 

je krásné. Ale darovat a obdarovávat je víc. 

                              Mgr. Květa Nekolová 

 

 

Srdíčkové dny 
 Naše škola se již mnoho let každoročně (několikrát do roka) zapojuje do charitativní veřejné  sbírky 

obecně prospěšné společnosti Život dětem. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, 

které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. Nakupují se různé rehabilitační a zdravotní 

pomůcky (invalidní vozíčky, zdravotní kočárky, hradí se zdravotnický materiál, speciální výživa, 

rehabilitační pobyty a další). Vše slouží k usnadnění nezbytné celodenní péče, kterou si stav dětí vyžaduje. 

 Každá sbírka bývá „podepřena“ konkrétním příběhem. V letošní podzimní sbírce to byl příběh 

malého Adámka, kterému lékaři krátce po porodu objevili vzácné, život ohrožující 

propojení žilního a tepenního oběhu v mozku, kterému se říká cévní malformace. Proto musel ihned na 

operaci, bez které by zemřel. Lékaři netušili, zda jednou bude chodit. Ale Adámek od miminka pravidelně 

rehabilituje a dělá pokroky, proto všichni věří, že jednou bude jako jiní kluci.  

      Naše škola se zapojila i do zimní sbírky Srdíčkových dnů. Žáci a zaměstnanci školy si zakoupili 

magnetky se zvířátky, náramky, magnetické záložky do knížky, reflexní delfíny, přívěsky s baterkou za 

celkovou částku 9 116,- Kč. Touto částkou jsme přispěli nejenom malému Adámkovi, ale všem dětem 

a rodičům, které Život dětem podporuje. 

              Mgr. Květa Nekolová 
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Poznávací zájezd do Belgie 
V sobotu 3. prosince se vybraní žáci s pedagogickým doprovodem z pěti základních škol Prahy 15 

vydali na poznávací zájezd do Belgie. Hlavním cílem byla exkurze do Evropského parlamentu.  

Naší první zastávkou bylo belgické město Lovaň, kde jsme byli ubytováni. Prohlédli jsme si 

centrum města a jeho nejvýznamnější stavby - lovaňskou radnici, katedrálu sv. Petra a lovaňské nádraží. 

Během následujících dnů jsme navštívili několik měst, která už byla vánočně vyzdobena a v nichž 

jsme se mohli podívat na mnoho památek a zajímavých míst, dýchajících na nás svou krásou, historií 

a výjimečností.  

V Antverpách jsme navštívili čtyřpatrové vlakové nádraží a diamantovou uličku. Dále jsme se 

podívali do Brugg, jednoho z nejkrásnějších vlámských měst, v němž jsme viděli starou bekináž a měli 

možnost na vlastní oči spatřit kapku Kristovy krve. Jako jedno z posledních měst jsme navštívili Gent 

s hradem Gravensteen, který se nachází uprostřed města na soutoku dvou řek.  

Na poslední výlet jsme zamířili do Bruselu do Evropského parlamentu. Zavítali jsme do hlavní 

zasedací místnosti určené pro europoslance z 27 zemí. Po velmi obsáhlé přednášce jsme dostali osobní 

volno, aby se každý z nás mohl rozloučit s Belgií po svém. 

Z těchto několika nádherných dnů si každý odnesl mnoho zážitků a poznatků, za které 

organizátorům velmi děkujeme.  

         Žáci 9. A a 9. B  
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Anketa Zlatý Ámos 
Když za mnou v prosinci přišli zástupci žákovského parlamentu, jestli bych nechtěl kandidovat na 

titul Zlatého Ámose, vzbudili ve mně rozpaky. Zpočátku jsem nominaci odmítal, protože si nemyslím, že by 

se mé pracovní schopnosti mohly poměřovat s těmi nejlepšími v republice. Po chvilce váhání jsem se 

rozhodl, že by nebylo moudré o takovou zkušenost přijít a nominaci jsem s veškerou pokorou přijal. 

Nominace do ankety o nejoblíbenějšího učitele si velmi vážím. Vnímám ji jako ocenění mé práce, ale 

zároveň jako závazek do budoucna. 

 Ve čtvrtek 26. ledna 2023 mě na krajské kolo ankety do Škodova paláce doprovodili Terka 

Mazancová, Kryštof Mikula a Adam Kiss. Atmosféra celého dne byla velmi slavnostní a uvolněná. 

V krásných prostorech v Jungmannově ulici se nám moc líbilo. Každý z nominovaných měl během dne 

krátký pohovor s komisí, která měla za úkol rozhodnout, který vyučující postoupí do celorepublikového 

finále. Jsem velmi rád, že si deváťáci vyzkoušeli, jaké to je mluvit z hlavy před komisí složenou z cizích 

lidí. Myslím, že to pro ně byla ojedinělá a zajímavá zkušenost, což se trochu promítlo i do improvizované 

obhajoby. 

Přestože nám postup do dalšího kola unikl, rozhodně to nevnímám jako prohru. Již samotná 

nominace do ankety by šla označit za výhru. Vidět a dostat takovou míru podpory a povzbuzení od značné 

části žactva druhého stupně, jejich rodičů, mých kolegyň a kolegů, vedení školy a mých přátel mě 

přesvědčilo o tom, že práci, kterou dělám, nevykonávám špatně. Nabyl jsem i dojmu, že energie a úsilí, 

které do práce vkládám, mají alespoň občas nějaký smysl. Nezbývá mi nic jiného než v započaté práci 

pokračovat, snažit se posouvat dál a zdokonalovat se, protože vždy je možné na sobě pracovat. 

Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se na mé nominaci podíleli a těm, kteří mou nominaci 

podpořili. Speciální dík patří zejména žákovskému parlamentu.  

Na závěr bych chtěl poděkovat vedení školy, mým kolegyním a kolegům, kteří mi po celou dobu mé 

kariéry pomáhají a bez kterých by všechno bylo výrazně těžší. To, že jsem byl poctěn nominací na Zlatého 

Ámose je i jejich přičiněním a má „malá” výhra je i výhrou nás všech na Křimické. 

       Bc. Pavel Šíp 
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Polytechnická hnízda 
 Polytechnická hnízda je název programu pro žáky 7. ročníků. Střední škola automobilní a informatiky 

Weilova je místem, kde se setkává teorie a praxe. To si můžeme přečíst v záhlaví upoutávky na tuto školu. Tato škola 

získala v 9. ročníku soutěže ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2. místo v oblasti hlavního 

města Prahy. A s touto školou mají možnost se žáci našich 7. ročníků seznámit, prohlédnout si ji a vyzkoušet si při 

praktických činnostech vytvořit i nějaké výrobky. 

 Škola poskytuje širokou nabídku oborů (maturitní, učební, nástavbové). Je velmi moderně vybavena a také 

atmosféra na škole byla velmi přátelská. Pro naše žáky byly připravené dvě dílny, jedna zaměřená na stavění robotů, 

které ovládali pomocí tabletů, a ve druhé dílně vyráběli krabičku. Už nyní se velmi těšíme na další návštěvu.  

            Mgr. Květa Nekolová a Mgr. Melita Podhola 

 

 

    

 

 

 

A CO NA TO ŘÍKAJÍ ŽÁCI: 

„Byla jsem ve skupině, která vyráběla krabičky na magnet. Moc mě to bavilo. Naučila jsem se pracovat s kartónem 

a s různým nářadím. Také jsem zjistila, jak správně s plánem na výrobu krabičky pracovat. Byla to odpočinková 

a zábavná hodina pracovních činností.“ 

                                                                                                                    Nikol, 7. C 

„Líbí se mi, že nám škola umožňuje vyzkoušet si spoustu zajímavých věcí. Bavilo mě závodit s roboty, ale nebavilo mě 

programování robotů přes počítač. Jelikož mě informatika moc nebaví, myslím si, že skládání krabic pro mě bude 

zajímavější.“ 

         Johanna, 7. C 

„Byla jsem ve skupině, kde jsme byli na počítačích a sestavovali a programovali roboty. Byl tam skvělý učitel. 

Závodili jsme s roboty a naučila jsem se více a lépe programovat.“ 

          Jana, 7. C 

 

 

Žákovský parlament 
 Žákovský parlament na naší škole tvoří žáci 5. až 9. ročníků, celkem 28 parlamenťáků. Scházíme se zhruba 

dvakrát za měsíc. Během prvního pololetí jsme realizovali několik akcí. Po podzimních prázdninách se žáci vrátili do 

školy s nadšením, že si užijí Halloweenský den. Převlékli se do strašidelných kostýmů a naší školou se ten den 

proháněli kostlivci, princezny, upíři a zombies. V prosinci jsme delegovali našeho nejoblíbenějšího pana učitele Pavla 

Šípa do projektu Zlatý Ámos. Pan učitel postoupil do regionálního kola, ve kterém tři zástupci žáků museli 

originálním způsobem nominaci obhájit před porotou. 

 V tomto pololetí se těšíme na další akce a projekty. Znovu se zapojíme do projektu Městské části Praha 15 

Participativní rozpočet. Na tento projekt se těšíme a už přemýšlíme o dalších návrzích, pro které budeme hlasovat. 

                                                                                                                     Mgr. Melita Podhola 
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Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 
 Ve dnech 10. a 11. ledna 2023 proběhla na naší základní škole konverzační soutěž v anglickém 

jazyce. Soutěž se uskutečnila ve dvou kategoriích. Kategorie I (6. - 7. třídy) a kategorie II (8. - 9. třídy). 

Celkem se zúčastnilo 29 žáků. První den všichni žáci absolvovali písemnou část složenou z gramatiky, 

porozumění textu a poslechu. Ti, co napsali písemnou část s potřebným počtem bodů, postoupili na druhý 

den do konverzační části soutěže.  

 Ústní podoba zkoušky se skládala z představení samotného žáka, popisu vybraného obrázku 

a povídání o zvoleném tématu. Žáci si vždy vylosovali jedno ze tří daných témat. Účastníci soutěže 

konverzovali se členy poroty na témata „Prague“, „Health and illness“ nebo „Travel and transport“. Všichni 

zúčastnění odvedli kvalitní výkony, jejich mluvený projev v anglickém jazyce vynikal zejména bohatou 

slovní zásobou a pohotovými reakcemi na otázky poroty. 

 V kategorii I se na prvním místě umístila Linda Mařincová, druhé místo obsadil Lukáš Fiala a třetí 

místo vybojovala Johana Tomaschek. V kategorii II došlo k překvapení, kdy první místo obsadili hned dva 

žáci: Jan Wittberger a Bat Ireedui Shagdar. Druhé místo patří zaslouženě Natálii Kelnerové a třetí 

místo získala Veronika Poživilová.  

 Vítězové školního kola budou naši školu reprezentovat v obvodním kole soutěže, které se bude 

konat 15. března 2023. Všem žákyním a žákům děkujeme za jejich účast ve školním kole a gratulujeme 

k odvedeným výkonům. Věříme, že tato akce bude, nejen pro zúčastněné, motivací k dalšímu studiu 

anglického jazyka. 

                      Mgr. Kateřina Drekslerová a Mgr. Petra Nedvědová  

 

 

Soutěž v anglickém jazyce pro 5. třídy 

 Před jarními prázdninami se uskutečnilo školní kolo soutěže 

v anglickém jazyce, kde poměřili své síly naši šikovní žáci pátých 

tříd. V tomto písemném klání byly testovány nejen znalosti 

gramatiky a slovní zásoby, ale i poslechové dovednosti žáků a jejich 

schopnost porozumět souvislému textu. 

 Žáci dosáhli velmi dobrých výsledků. Velká gratulace patří 

žákům Tomáši Coufalovi a Adrianu Tětkovi z třídy 5. A, dále pak 

Václavu Dudovi a Dominiku Čermákovi z třídy 5. B. Tito žáci 

získali největší počet bodů a budou naši školu reprezentovat 

v obvodním kole soutěže Go Ahead With English, které se 

uskuteční 28. března na Základní škole Bronzová v Praze 4. 

Přejeme hodně štěstí! 

     Mgr. Petra Nedvědová 
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Bobřík informatiky, IT Slot a Úžlabinská informatika 
 Letos se naše škola již pošesté zapojila do soutěže Bobřík informatiky. Soutěž je cílena na běžného bystrého 

žáka se zájmem o svět technologií a klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické 

otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. 

 Soutěž se konala v listopadu 2022 tradičně v hodinách informatiky. Úspěšnými řešiteli se stali a Bobříka 

informatiky s nejvyšším počtem bodů ulovili v kategorii Kadet: Kryštof Mikula z 9. A a Jiří Kotík z 9. B, v kategorii 

Benjamin: Veronika Marianová z 6. A, Lucia Špačková ze 7. A a Lukáš Kučera ze 7. C a v kategorii Mini: Emma 

Dvořáková z 5. A a Monika Potclanová ze 4. B. 

 Soutěžní testy z minulých ročníků je možné si vyzkoušet na www.ibobr.cz v archivu testů. Čtenáři Křimdy si 

tedy mohou vyzkoušet, jestli by byli stejně úspěšní jako naši žáci. 

Druhou soutěží, do které se naše škola tento rok 10. – 15. 11. 2022 zapojila popáté, byl 13. ročník soutěže IT Slot pro 

žáky 8. a 9. tříd. Cílem této soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat 

jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních 

technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT 

a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení. V IT Slotu, kterého 

se zúčastnilo 8284 žáků ze 187 škol z celé České republiky, jsme letos dosáhli velkého úspěchu, protože do 

finálového kola postoupil David Těšík z 9. B., kde mezi 50 nejlepšími z celé republiky obsadil výborné 34. místo. 

  SPŠE v Úžlabině pořádala 14. 12. 2022 další ročník soutěže Úžlabinská informatika. Letos se soutěžilo ve 

dvou kategoriích: tvorba webových stránek (HTML, CSS, a jiné) a programování v jazyce Scratch. Této soutěže jsme 

se účastnili již počtvrté. Reprezentovali nás David Těšík z 9. B, Jiří Kotík z 9. B a Tereza Mazancová z 9. A. 

 Chtěli bychom poděkovat všem soutěžícím za reprezentaci školy. Věříme, že soutěže byly pro účastníky 

nejen poučné, ale že se u nich i pobavili. 

                                 Ing. Martin Dynybil 

 

Matematické soutěže na ZŠ Křimická  
V prvním pololetí letošního školního roku se konaly dvě matematické soutěže: Pythagoriáda a část 

Matematické olympiády (školní kola všech kategorií a obvodní kolo pro kategorii Z5 a Z9). 

Jako první se uskutečnila 17. - 21. 10. 2022 Pythagoriáda. Zúčastnilo se jí 264 žáků naší školy. Do obvodního 

kola postoupilo 12 žáků. V obvodním kole, které se konalo 22. 11. 2022, jsme měli ve velké konkurenci s gymnázii 

dva úspěšné řešitele, byli to Vojta Coufal ze 7. B a Tereza Mazancová z 9. A.  

Obvodní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z5 a Z9 proběhlo 25. 1. 2023. Na základě školního kola 

se k postupu propočítali: Matěj Ackerman 5. A, Tomáš Coufal 5. A, Jana Králíčková 5. A, Jan Kárník 5. A, Gabriela 

Sýkorová 5. A, Adrien Louis Tětek 5. A, Aneta Bendová 5. B, Jiří Absolon a Michaela Horáková 9. B. Nejlepšího 

výsledku pak dosáhl Matěj Ackerman 5. A, který obsadil nejvyšší příčku. 

 Ve druhém pololetí nás ještě čeká 1. 3. 2023 Zdatný matematik, dále bude 17. 3. 2023 Matematický klokan, 

v březnu se také dozvíme výsledky matematické soutěže Pangea, jejíž školní kolo proběhlo ve druhém únorovém 

týdnu a 12. 4. 2023 by mělo proběhnout ještě obvodní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. 

Všem šikovným počtářům děkujeme za účast a reprezentaci a těšíme se na jejich další matematické úspěchy.  

        Mgr. Jaroslava Sýkorová 
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Přírodovědné soutěže 

 V naší škole na podzim tradičně probíhají dvě přírodovědné soutěže – Přírodovědný klokan a Pražský 

pramen. 

 Přírodovědný klokan je celorepubliková soutěž, organizovaná Přírodovědeckou a Pedagogickou 

fakultou univerzity Palackého v Olomouci. Zjišťuje všeobecný přehled v přírodovědných oborech, logické 

uvažování a povědomí o dění ve světě. Zúčastnit se mohou žáci 8. a 9. ročníku v kategorii Kadet. A kdo si 

letos „doskočil“ pro nejvíce bodů? Ema Ballková z 9. B, Honza Wittberger z 9. A a Tonda Postler z 9. B. 

 Přírodovědnou soutěž Pražský pramen organizuje gymnázium Botičská. V letošním kole na téma 

SMYSLY se tři naši žáci prosadili mezi tisícovkou soupeřů a postoupili do vyššího kola. Svým domácím 

projektem pak bojovali v konkurenci ostatních pražských škol o účast ve finále. Těmito žáky byli Honza 

Wittberger z 9. A, Tobiáš Hrubý z 9. A a Elen Gřešáková z 9. B. Vysoká úroveň prací Honzy a Tobiáše je 

poslala do třídenního klání plného exkurzí, přednášek, laboratorních prací a testů. Toto finále má již své 

vítěze. Tobiáš obsadil krásné 8. místo a Honza dokonce třetí!  

 Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

                                        Mgr. Kamila Merxbauerová 

    
 

 

 

Olympiáda z českého jazyka 

 Na začátku prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zadání je rozděleno na dvě 

části -  mluvnickou a slohovou. O soutěž, která je určena pro 8. a 9. třídy, byl tentokrát opravdu velký zájem. 

Přihlásilo se celkem 28 žáků, ale vysoká nemocnost toto číslo nakonec snížila na 24 účastníků.  

 Nejlépe si se záludnostmi jazyka českého poradili Ondřej Coufal a Emílie Pospěchová z 9. A. Oba 

postupují do obvodního kola, které se bude konat 5. dubna na Základní škole U Roháčových kasáren. Krásné 

třetí místo obsadila Nina Procházková z 8. A, takže bude naším želízkem v ohni pro příští školní rok. 

                                              Mgr. Simona Procházková 
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52. ročník Dějepisné olympiády  
 Školní kolo Dějepisné olympiády proběhlo 6. prosince. 

Zúčastnilo se ho 25 řešitelů z 8. a 9. ročníku. Letošní úlohy 

pořadatelé vytvořili na téma: Rozdělený svět a Československo 

v něm – 1945 -1992“. Velká část soutěžících předvedla velmi 

solidní výkon, ale postoupit mohou jen tři nejlepší. Postup 

z loňského ročníku obhájili Ondřej Coufal z 9. A a Adam Kiss 

z 9. B. Nicméně tento rok výhru ve školním kole vybojoval Adam 

Benchernine z 8. A. V lednu jsme společně vyrazili na 

Gymnázium Omská, kde se kluci neztratili ani v obvodním kole. 

Adam Benchernine obsadil krásné 10. místo, Adam Kiss pak 

uzavíral první dvacítku soutěžících.  

 Chtěl bych poděkovat všem zúčastněním za jejich snahu, 

stejně jako všem postupujícím za kvalitní reprezentaci naší školy. 

Historii zdar! 

               Bc. Pavel Šíp 

 

 

 Soutěž Mladý chemik 
 Již řadu let pořádá MSŠCh (Masarykova střední škola 

chemická) soutěž pro žáky 9. ročníků s oficiálním názvem: Hledáme 

nejlepšího mladého chemika ČR. Tento ročník se nesl v duchu 

myšlenky filosofa Sokrata: „Žák není nádoba, kterou je třeba 

naplnit, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit.“ 

 Žáci naší školy se každoročně soutěže účastní. V tomto roce 

se do školního kola přihlásilo 15 budoucích chemiků z řad žáků 9. 

ročníku. V prvním - školním kole žáci řešili chemické úlohy a kvízy. 

   

 

 

Zeměpisná olympiáda 

Další ročník Zeměpisné olympiády byl kvůli velké nemocnosti rozdělen na prosincovou a lednovou 

část. Celkově se soutěže, která prověřuje zeměpisné znalosti a dovednosti, účastnilo 37 žáků napříč všemi 

kategoriemi (A – 6. třídy, B – 7. třídy, C – 8. a 9. třídy).  Nejvyrovnanější souboj svedli šesťáci v kategorii 

A. Jan Gřešák, Alžběta Marešová a Michaela Benešová (všichni 6. C) získali shodně 47 bodů z 50 

možných. Jen o bod za nimi skončila Zuzana Vrchotová ze 6. B.  

Smutný nádech letošní olympiádě dodalo zúžení počtu postupujících, které nakonec rozhodlo, že 

naši školu může v každé kategorii reprezentovat jen jeden žák nebo žákyně. Ve středu 22. února budou 

Adam Kiss (9. B), Vilém Aubrecht (7. A) a Alžběta Marešová (6. C) předvádět své kvality při obvodním 

kole na ZŠ Olešská.  

Poděkování míří ke všem účastníkům školního kola a kolegovi Salačovi za pomoc při organizaci 

soutěže. 

                  Bc. Pavel Šíp 

 

 Nejlépe si vedli a nejvyššího počtu bodů dosáhli Tobiáš Hrubý (9. A), Ema Ballková (9. B) a Kryštof 

Mikula (9. A).  

 Získání nejvyššího počtu bodů pro ně znamenalo vstupenku do druhého kola soutěže, které se konalo 

14. prosince 2022 v budově MSŠCh v Křemencově ulici v Praze. V tomto kole žáci uplatnili svoje znalosti 

chemie v testových úlohách. Po testu byla pro zájemce připravena přednáška na téma Zajímavosti periodické 

tabulky prvků. 

 Naši žáci v obrovské konkurenci (358 soutěžících) rozhodně se ctí obstáli. Sice nezískali první místa, 

ale důstojně reprezentovali naši školu, za což jim patří obrovské poděkování.   

                                                  PaedDr. Zuzana Šimková 
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Zasněžené Benecko 
28. ledna 2023 se skupinka odvážných učitelů vydala společně se 70 žáky naší školy směrem 

k lyžařskému areálu Benecko. Přestože ještě na začátku ledna panovaly oprávněné obavy o tom, jestli se 

letošní lyžařský výcvikový kurz nezmění na výcvik chůze v blátě, počasí nám nakonec nadělilo značnou 

sněhovou nadílku. Žáci sedmého ročníku, společně s některými spolužáky z osmého a devátého ročníku, 

netrénovali pouze své lyžařské schopnosti, ale i umění obléct si správný počet vrstev a rychle vysoušet své 

zimní oblečení. Mlhu střídalo sněžení, sněžení bylo střídáno mlhou. Všichni si však jistě vybavíme i ty 

momenty, kdy bylo jasně vidět na zasněžené kopce a čtvrteční modrou oblohu.  

Chtěl bych vyzdvihnout individuální posuny v lyžařských a snowboardových dovednostech všech 

účastníků lyžařského kurzu. Je přece úplně jedno, v jakém družstvu, kdo byl. Každý se něco nového 

dozvěděl, něco nového se naučil a v něčem se zlepšil.  

Vypisovat všechno, co jsme společně zvládli, by bylo na dlouho. Dovolte mi tedy, prosím, popsat 

vám to alespoň v bodech: překonání strachu z lanovky, z pádu i skokánku; padání a vstávání nejen na 

svahu; taneční kreace na čtvrteční diskotéce; návraty pro zapomenuté permanentky; nadměrnou spotřebu 

chipsů a sladkostí; každodenní focení BeRealů; jízdu na jedné lyži s utrženým vázáním a návštěvu 

půjčovny lyžařského vybavení… Byla to zábava. Věřím, že si všichni užili lyžařský výcvikový kurz stejně 

jako já.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 70 účastníkům, kteří se během celého pobytu chovali v rámci 

společenských pravidel, a velkou měrou tak přispěli k pohodové atmosféře našeho kurzu. Stejně tak děkuji 

kolegyni Ivě Voříškové a našim instruktorům za skvělou každodenní práci. Největší dík však patří naším 

skvělým tělocvikářům Zuzaně Piherové a Janu Salačovi, kteří přípravě a organizaci lyžáků věnují velké 

množství času a energie a bez kterých by se takto povedený výjezd konat nemohl. 

              Bc. Pavel Šíp 
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Vánoční perníčky 
Na naše tradiční pečení perníčků se tentokrát těšily děti z celé školní družiny. Práce bylo hodně, 

a tak si ji děti rozdělily. Nejprve se prvňáčci s pomocí zaměstnanců jídelny pustili do pečení voňavých 

perníčků, to jim šlo moc krásně. Poté se z nás všech stali cukráři. Prvňáčci zdobili perníčky barevnými 

tubičkami. Těžší úkol čekal na starší děti, které měly poprvé pracovat s cukrářskými sáčky a opravdovým 

sladkým sněhem. Z tohoto úkolu jsme měli velké obavy a přes počáteční neúspěchy, kdy nám sníh vylézal 

úplně všude, jsme tento náročný úkol splnili na výbornou. Dokonce se přidali i prvňáčci.  

Na tržnici jsme prodali téměř všechny perníčky. Děkujeme za skvělou spolupráci vedoucí školní 

jídelny Evě, celému kolektivu školní jídelny a rodičům. 

                                                                                                 Marta Pospíšilová  
 

 
 Ze života školní družiny: 
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Mikulášská nadílka na Křimické 
 V pondělí 5. prosince se naši žáci na výuku nesoustředili jako obvykle, neboť mezi nimi panovalo 

napětí a u některých i nervozita, všichni totiž netrpělivě očekávali příchod Mikuláše s jeho družinou. Děti 

bedlivě poslouchaly, až uslyší na chodbě neobvyklý hluk spolu s řinčením pekelných řetězů. 

 Netrvalo dlouho a Mikuláš se v doprovodu svých věrných druhů z nebes a z pekla konečně objevil 

a postupně zavítal do všech tříd naší školy. Z Knihy hříchů nejprve přečetl jména hříšníků, kteří se 

v průběhu roku provinili nekázní či neplněním svých školních povinností, ti dostali možnost vykoupit se 

recitací básničky nebo zpěvem. Zazněla však i jména chvályhodná, jejichž nositelé byli odměněni 

sladkostmi z košíčků laskavých andělů. 

 I přes počáteční obavy těch nejmladších spolužáků vše dobře dopadlo, čerti se odporoučeli 

s prázdnými pytli a Mikuláš přislíbil, že nás za rok opět navštíví. 

                              Mgr. Petra Nedvědová 
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Předvánoční Vídeň 
 V pátek 16. prosince jsme se vydali na výlet do Vídně. Akce to byla opravdu masová, zúčastnil se skoro 

celý 2. stupeň. Počasí v průběhu cesty bylo vánočně romantické, vydatně sněžilo, čeští silničáři byli jako 

obvykle překvapeni, ne však řidiči našich autobusů. Dálnice D1 zůstala nehybná, ale my jsme díky 

nejrůznějším objížďkám do cíle sice se zpožděním, ale přece jen dorazili.  

 Vídeň nás přivítala počasím téměř jarním. Nejprve jsme si historickou část města prohlédli z pohodlí 

autobusu a dozvěděli se něco z dějin tohoto města. Pěší okruh jsme zahájili na náměstí Marie Terezie. Prošli 

jsme areálem Burghofu, zimního sídla habsburských císařů, viděli jsme katedrálu svatého Štěpána, budovu 

Parlamentu, Burgtheater i univerzitu. Prohlídku jsme ukončili u Vídeňské radnice na jednom z největších 

vánočních trhů, kde mohl každý podle svého přání nasát adventní atmosféru. 

 Poděkování patří pánům řidičům ze společnosti EichlerBUS, s. r. o., kteří nám umožnili pozdější odjezd 

z Vídně, a díky tomu jsme zvládli celý program. Pochvalu si zaslouží i naši žáci, takže se můžeme těšit na další 

společné zážitky. 

                                               Mgr. Petra Nedvědová, Mgr. Simona Procházková a Kateřina Bártová 
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Vánoční projektový den na 2. stupni 
 V úterý 13. prosince 2022 se místo běžného vyučování konaly tradiční vánoční dílny, vycházky 

a vánoční turnaje na 2. stupni. Je to akce školy, na kterou se druhostupňové děti těší. Při ní mají možnost 

vyrobit nějaký pěkný vánoční dárek, navštívit předvánoční Prahu, zasportovat si v našich tělocvičnách nebo 

vánočně programovat v počítačových učebnách. 

 Žáci vyráběli vánoční ozdoby a dárky z přírodních, ale i jiných materiálů. Ve spolupráci se 

zaměstnanci školní jídelny děti pekly a zdobily oblíbené perníkové chaloupky. V grafické dílně pak tvořily 

krásná vánoční přání. Pro sportovní nadšence naši tělocvikáři organizovali v obou tělocvičnách turnaje ve 

florbalu a ringu. Děti, které se chtěly nadechnout vánoční atmosféry v hlavním městě, měly možnost 

navštívit centrum Prahy včetně plánované výstavy.  
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 Během projektového dne žáci společně s vyučujícími vyrobili mnoho krásných dárků. Nejen že 

byly výrobky následující týden prodávány na tradiční vánoční tržnici, ale některé dárky darovali žáci 

společně s paní učitelkou lidem z místního domova důchodců, aby je tak v předvánočním čase potěšili svou 

přítomností a maličkostí. 

 Na tento tvůrčí projektový den se děti z druhého stupně vždy těší. Mohou si totiž samy vybrat dílnu, 

do které se zapíší. Letos se podařilo dětem nabídnout celkem dvanáct dílen. Kromě tvůrčí činnosti, 

sportování či naučné vycházky se žáci v jednotlivých dílnách setkávají z různých tříd a ročníků, a mají tak 

možnost se seznámit i s dalšími spolužáky. 

 I když nás čekají teprve teplé jarní a letní dny, přesto se těšíme na další vánoční akci u nás na B2 . 

                                            Mgr. Jana Ludwig 

 

Perníkové chaloupky se povedly! 
V rámci vánočních dílen se žáci 2. stupně naší školy spojili s paní učitelkou Podholou 

a Klenovcovou, aby vytvořili krásné perníkové chaloupky, skvěle dotvářející vánoční atmosféru. Vedoucí 

školní jídelny paní Drahovzalová a paní kuchařky se postaraly o těsto, vykrajovátka a materiál na zdobení. 

Po úspěšném upečení následovalo zdobení a lepení chaloupek, což pro některé žáky představovalo 

menší či větší výzvu. Avšak díky týmové práci a trpělivosti vše nakonec dobře dopadlo a chaloupky byly 

připraveny k prodeji na vánoční tržnici. 

Všechny perníkové chaloupky se během tržnice prodaly a žáci mohli být pyšní na svůj výkon a dobře 

odvedenou práci. Nakonec se ukázalo, že pečení může být nejen kreativní, ale i zábavné. Všem děkujeme za 

spolupráci a těšíme se na příští rok! 

                   Mgr. Melita Podhola a Mgr. Lucie Klenovcová 
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Jízda na hraně 
 Čekání na Ježíška si žáci 2. stupně zpříjemnili návštěvou kina 

v Hostivaři. Zhlédli životopisný film Jízda na hraně, jehož hrdinou je 

slavný rakouský lyžař Franz Klammer. Příběh se odehrává na 

olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976, Klammer byl v té 

době na vrcholu své kariéry a očekávalo se od něj vítězství i na 

olympiádě, obzvlášť když se konala v domácím prostředí. Jestli 

Franz Klammer, přezdívaný Kaiser Franz, ustál tlak médií, sponzorů 

a svých fanoušků, vám neprozradíme, zajděte si také do kina. 

                  Mgr. Simona Procházková 

VÁNOCE VE ŠKOLE 

Tvoří celá škola 
 13. prosince na naší škole vládla tvořivá a příjemná atmosféra. Na 2. stupni bylo aktivní dopoledne. 

Žáci si mohli vybrat z nabídky dílen a užít si den trochu jinak. V některých skupinách se vyrábělo, 

pracovalo na projektech nebo se žáci mohli zúčastnit vánočního sportovního turnaje. 

 Odpoledne se v dílny proměnily třídy prvního stupně a dveře školy se otevřely pro rodiče či 

prarodiče, kteří si společně s dětmi přišli vytvořit hezkou vánoční dekoraci, adventní věnec či ozdobu. 

Některé výrobky si děti odnesly domů a další byly určeny k prodeji na tržnici.  

                                                                                                               Mgr. Jana Rusňáková 
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Poetické Vánoce 
Vánoční čas přímo vybízí k dodržování tradic, setkávání se s přáteli a pro mnohé z nás jsou Vánoce 

nejkrásnějším obdobím roku. 

Naše škola tradice řadu let podporuje. Po nucené covidové pauze jsme si opět užili a vychutnali 

adventní čas. Paní učitelky zorganizovaly pro své žáky a rodiče tvořivé dílny. Všichni společně vytvářeli 

rozmanité výrobky, dekorace a perníčky, které zdobily školní vánoční tržnici a lákaly návštěvníky k nákupu 

a navodily všudypřítomnou pravou vánoční atmosféru.  

Vrcholem večera bylo společné zpívání koled při svíčkách v atriu školy. Nebylo to jen tak. Každé 

úterý jsme se scházeli, zpívali, nacvičovali. Děti, vychovatelky, učitelky i provozní zaměstnanci vytvořili 

sbor a v předvánoční době přispěli ke zpříjemnění vánočního zastavení. Celé odpoledne podtrhl živý betlém 

v podání dětí školní družiny.  

Po svátcích žáci pátých tříd, převlečení za tři krále, procházeli školou a zpívali Tříkrálovou koledu, 

což byla tečka za vánočním časem.  „Tradice jsou tradice.“  

Čas plyne jako voda, na dveře ťuká jaro a s ním velikonoční svátky. Přípravy se blíží a těšíme se na 

další setkání.  

                                  Mgr. Jana Rusňáková 

 

VÁNOCE VE ŠKOLE 
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Malá kopaná 
Ve středu 5. října se konal, za ne moc vlídného počasí, první z turnajů sportovní ligy o Pohár starosty 

Prahy 15. Na programu byl, jako již tradičně, turnaj v malém fotbale. K dispozici nám bylo opět hřiště s umělou 

trávou na SK Hostivař.  

Entuziazmus našim klukům, vybraným především z osmých a devátých tříd, nechyběl. Stejně tak 

odhodlání se poprat o co nejlepší výsledek. Není se čemu divit. Vždyť v posledních letech jsme vždy odjížděli 

s pomyslnou medailí na krku. O to větší bylo pro kluky zklamání, že to tentokráte nevyšlo. Nepodařilo se nám 

v žádném utkání tahat za delší konec, a proto jsme tentokráte odjížděli v poli poražených. Nicméně to pro hráče, 

především nižších ročníků, byla veliká zkušenost, kterou můžeme v příštím roce zúročit a pokusit se o reparát.  

Velké dík patří všem nominovaným hráčům za jejich příkladnou reprezentaci školy. 

Nominovaní: Švec Patrik, Coufal Ondřej, Kápička Vítek, Dubovský Adam, Drag Viliam, Kubička Karel, Honc 

Filip, Kuděj Antonín, Šorban Marian, Wünsch Benjamín a Beneš Jakub. 

                                                                                                                       Mgr. Jan Salač  

 

 

 

Jednou jsi dole, jednou nahoře … 
Ve středu 16. listopadu 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili tradičního turnaje ve florbalu na 

základní škole Nad Přehradou. 

Po nevydařené fotbalové soutěži, kdy jsme na začátku školního roku neuspěli a skončili poslední, se 

dnes opět zatřpytily medaile. O to větší radost máme, že se třpytí zlatě. Kluci zaváhali pouze jednou, když se 

rozešli smírně s Hornoměcholupskou. V ostatních utkáních jsme přemožitele nenašli a zaslouženě vystoupali na 

příčky nejvyšší. Družstvo bylo složeno převážně z hokejbalistů a florbalistů a výborně podpořeno skvěle 

chytajícím Jirkou Kotíkem. Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Nominace: Blažek Filip, Coufal Ondřej, Kadlec Kryštof, Švec Patrik, Svoboda Tomáš, Kotík Jiří, Slavík 

Michal, Klein Alexander a Michek Adam. 

                                                                                                                    Mgr. Jan Salač 

 

 

Fotbal ve 4. a 5. třídách 
 Na začátku října jsme se zúčastnili prvního 

fotbalového turnaje. Na školním hřišti jsme několikrát 

společně potrénovali, vyzkoušeli si pár secvičených 

signálů a hlavně pořádně prověřili našeho gólmana 

Tondu. Z turnaje - Pohár starosty Prahy 15 -  kterého 

se zúčastnily i ostatní  základní školy městské části,  

jsme přivezli krásné 2. místo. Už se těšíme na další 

jarní fotbalové zápasy. 

                   Irena Soukupová 
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NOVINKY OD NÁS 

Druhý pokus přinesl bronz 
 Po úspěšně zvládnutém fotbalu přišel na řadu ve sportovní lize florbal. Tento rok zahajovaly 

netradičně turnaj dívky. Přesněji řečeno, měly zahajovat. 15. listopadu ráno se všechny reprezentační 

týmy škol sešly v ZŠ Nad Přehradou, a než turnaj začal, vypadl proud. A protože závada byla na delší 

dobu, turnaj byl přesunut na 22. listopadu. 

Následující úterý se problém naštěstí neopakoval. Naše dívky předvedly krásnou hru. 

Všichni oceňovali především zákroky brankářky Bianci Pintérové. Nemohu ale zapomenout zmínit 

kvalitní výkon hráček v poli: Kristýny Maninové, Ádi Černé, Verči Poživilové, Aničky Dvořákové, 

Štěpánky Laštovičkové, Emy Ballkové a Klárky Dolanové. Dívky neúnavně běhaly, bránily, vytvářely 

gólové situace, zkrátka ukázaly dynamický výkon. Nádhera. Bylo patrné, že soupeřky do zápasů 

s námi nastupovaly s respektem. 

Pohlíželi jsme sice na vyšší stupeň vítězů, ale bronzová medaile a 3 body jsme nakonec viděli 

jako krásný výkon a úspěch. Moc vám, dívky, děkujeme za předvedenou reprezentaci školy. 

                                                                                                                        Mgr. Zuzana Piherová 

 

 

„Zlatonky“ 
 Míče od našich hráček létaly opravdu svižně. Jako Zlatonky z Harryho Pottera. 

V lednu každého roku je naše škola pořadatelem turnaje dívek 6. a 7. ročníků v přehazované. 

S Honzou Salačem nejen turnaj připravujeme, pískáme některé zápasy, ale hlavně koučujeme náš tým. 

V domácím prostředí se hraje vždy lépe. Atmosféra byla zdravě bojovná a dívky hrály ve stylu 

fair play. Pro tento turnaj máme z čeho vybírat. Velký počet hráček volejbalu v 6. a 7. třídách nám dává 

možnost sestavit kvalitní tým. A s výborným týmem se i lehce vyhrává. Turnajem jsme prošli bez jediné 

porážky. Po dvou letech jsme opět stáli nejvýše na stupních vítězů. Prostě „Zlatonky“, kterými byly: 

Domča Kičová, Renča Muroňová, Kája Aberlová, Bára Vaněčková, Klárka Kuglerová, Gábi Vazačová, 

Anetka Stejskalová, Bára Kleindienstová, Nicol Popelková, Bětka Marešová a Nelča Drekslerová. 

Děkujeme, děvčata, jste hvězdy. 

                                                                                                                   Mgr. Zuzana Piherová 

 

 



 

NOVINKY OD NÁS 
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Holky a kluci pod bezednými koši 

 Na začátku prosince se konala další fáze sportovní ligy základních škol. Na programu byl tentokráte 

basketbal dívek a hochů vyšších ročníků. 

Jako první se pod koši představili hoši a svým kolegyním posadili laťku hodně vysoko, jelikož v turnaji 

nepoznali hořkost porážky. Zaslouženě si tak převzali diplom za první místo a radovali se z dobře odvedené 

práce. 

 Děvčata, odhodlaná své vrstevníky napodobit, vlétla na prvního soupeře s velkou chutí. Bohužel, po 

dramatickém a vyrovnaném průběhu prohrála o jeden jediný bod. Následné utkání bylo vydařené a čekal nás 

soupeř nejtěžší. S favority zápasu jsme nakonec prohráli a v posledním utkání bojovali o třetí příčku se ZŠ 

Hostivař.  V tomto utkání se nám podařilo vyhrát a tím si zajistit místo na stupních vítězů. 

 V součtu obou turnajů jsme opět udělali velký krok k celkovému prvenství o Putovní pohár starosty 

Prahy 15. Tímto opět mnohokráte děkuji všem, kteří se zúčastnili, a přeji mnoho dalších sportovních úspěchů. 

Seznam účastníků – hoši: Blažek Filip, Klein Alexander, Hemelík Matyáš, Jenčík Michal, Shagdar Bat – 

Ireedui, Školný Marek, Knotek Matouš, Jumar Jakub a Dobovský Adam. 

Seznam účastníků – dívky: Maninová Kristýna, Ludwig Karolína, Kleindienstová Barbora, Černá Adéla, 

Poživilová Veronika, Muroňová Renáta, Vaněčková Barbora, Aberlová Karolína, Mařincová Linda, Kuglerová 

Klára, Kičová Dominika a Johanovská Eliška. 

                                                                                                                        Mgr. Jan Salač 

 

Miniházená 
 V minulém školním roce proběhla na naší škole ukázková hodina házené a následně jsme si vyzkoušeli 

ve školním turnaji poměřit síly v tomto sportu mezi 4. a 5. třídami. Pro veliký zájem jsme se tedy v podzimní 

části školního roku zúčastnili 1. kola pražského poháru základních škol. Na turnaj vycestovalo 

20 reprezentantů, ze kterých jsme vytvořili dvě smíšená družstva. Ve sportovní hale Jižního Města naše týmy 

nastoupily celkem do osmi utkání, která byla často velmi vyrovnaná. Tentokrát jsme se sice neumístili na 

stupních vítězů, ale získali jsme mnoho cenných zkušeností.  

 2. kolo turnaje v miniházené hostila Sportovní hala Jižní Město ve čtvrtek 23. února. Opět se zde z naší 

školy představily dva týmy. Oběma týmům se podařilo vstřelit několik branek a radovat se z vítězství. Na 

stupně vítězů to sice nestačilo, ale radost ze sportovního dopoledne byla veliká. 

                                                                                            Irena Soukupová  
 



 

1. ROČNÍK 

Trenéři do škol 
 Naše škola se účastní programu Trenéři do škol, který je založen na propojení sportů, jež 

v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. 

  Tentokrát se účastní děti všech prvních tříd (1. A, 1. B, 1. C). Program probíhá od 22. 9. 2022. 

Hodinu vedou, za pomoci a spolupráce paní učitelek, akreditovaní trenéři různých sportů. U dětí se tak 

vytváří pozitivní vztah k pohybu a seznamují se se základy různých sportů, aby si pak později mohly samy 

vybrat sport, který je zaujal. Úkolem tohoto projektu je rozpohybovat všechny děti, nejen ty nadané. 

 Žáci prvních tříd se dosud seznámili se sporty ragby, judo, karate a kickbox. Dětem se tyto hodiny 

tělocviku moc líbí a vždy se na ně těší. 

        Mgr. Hana Pitáková 

 

Vánoce na zámku Loučeň 
Dne 16. prosince 2022 se vydaly třídy 1. A a 1. C na předvánoční výlet na zámek Loučeň, kde se 

mimo jiné konala výstava s názvem „Příběh vánočního stromečku – Radosti Evropy“. 

Zámkem nás provedl komorník a ve slavnostně vyzdobených komnatách nás přivítalo více než 

20 různých vánočních stromečků s vlastním příběhem. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o tradici 

vánočního stromku a o tom, jak se Vánoce slaví v jiných zemích a kdo tam naděluje dárky. Na závěr 

prohlídky si děti vyzkoušely zdobení perníčků. 

Na nádvoří zámku jsme si prohlédli největší adventní věnec v Čechách a v parku s 12 labyrinty si 

děti prošly největší z nich. Nechyběl ani závěrečný nákup suvenýrů. 

Výlet se nám velice vydařil i proto, že nám přálo počasí a okolí zámku bylo krásně zasněžené. 

                                                              Mgr. Hana Pitáková a Mgr. Soňa Jarošová 
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1. ROČNÍK 

Krátká vzpomínka na Vánoce v 1. B 
 Uběhl již více než měsíc, a přesto na Vánoce rádi vzpomínáme – na ty doma i na ty ve škole. Žáci 

1. B si s paní učitelkou připravili krásnou předvánoční besídku. Zpívali koledy, rodiče jim nachystali 

bohaté pohoštění, a i dárečky pod stromečkem si našli… 

Všichni se radovali z toho, jak se od září pěkně skamarádili. Nakonec byly děti odměněny krásnou 

pohádkou O lvím králi – na velké interaktivní tabuli to byla paráda. 

Teď už je ale čas, kdy se těšíme z prvního vysvědčení. Je to odměna za naši pilnou 

práci v 1. pololetí. Už víme, že: „Bez práce nejsou koláče.“ 

                                   Mgr. Jaroslava Hýková 

 

Ze života 1. C: 

1. ROČNÍK 
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2. ROČNÍK 

Druháci v říši divů – Divadlo Horní Počernice 
V pondělí 17. října se žáci 2. tříd vydali na svůj úplně první výlet, a to do Divadla Horní Počernice na 

pohádkové představení Alenka a její říše divů. 

Poutavé vyprávění o dobrodružství Alenky a jejího kamaráda králíka si s nadšením užili a Alenku 

v její cestě za poznáním hlasitě povzbuzovali. Příběh se dětem moc líbil. Po představení se děti setkaly 

s ředitelkou divadla paní Bárou Jelínkovou, která se s nimi i vyfotila.  

Návštěvu divadla i delší cestu za kulturou zvládly na jedničku s hvězdičkou. 

                                                                                                  Mgr. Jana Vránková a Ilona Kotíková  

 

Tanec školám 
Od října do prosince probíhala ve druhých třídách kreativní taneční a pohybová výchova za 

doprovodu živé hudby. Děti se učily vnímat rytmus, cítit emoce při tónu hudebního nástroje a znázornit 

pohybem různé situace. Ve čtvrtek 14. prosince 2022 se uskutečnila závěrečná ukázková lekce projektu, na 

kterou byli pozváni rodiče žáků druhých tříd. 

 Děti předvedly, co se během tří měsíců kreativní a pohybové výuky naučily: rytmická cvičení, 

vnímání hudby a tónů, pohybové ztvárnění přírodních živlů. Zdařilá byla ukázka volné choreografie 

výrazového tance ve skupinkách, za kterou rodiče odměnili děti zaslouženým potleskem. Představení bylo 

zakončeno společným tancem rodičů s dětmi. 

Dětem se projekt velice líbil a rády by pokračovaly i v jeho jarní části. 

                                                                                              Mgr. Jana Vránková a Ilona Kotíková  
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2. ROČNÍK 

Mikuláš a Vánoce na zámku 
Dne 5. prosince 2022 žáci druhých tříd vyjeli za mikulášskou nadílkou do renesančního 

zámku Stránov. Na vánočně vyzdobeném nádvoří nás přivítal purkrabí a vyprávěl příběh O porybném 

a štice.  

Kuchař Vendelín nás uvedl do zámku, kde nám prozradil, jaké chystá vánoční menu pro knížecí 

rodinu. Kuchařka nás pohostila vánočkou a děti měly možnost pomáhat při pečení cukroví. V salonu knížecí 

rodiny jsme si připomněli vánoční tradice a poznali jsme, jak vypadaly Vánoce na zámku. Na závěr jsme 

zavítali do zámecké kaple, kde už na nás čekal Mikuláš, anděl a čert s nadílkou.  

Cestou tam i zpět jsme si s paní průvodkyní zahráli hru Po stopách Ježíška a povídali si o adventu. 

Výlet se vydařil a všem se nám líbil. 

                                                                                             Mgr. Jana Vránková a Ilona Kotíková  

 

Plavecký výcvik  
 V prvním pololetí jsme absolvovali plavecký výcvik v hostivařském bazénu. Naučili jsme 

se nejen nebát se vody, ale i základům plaveckých stylů. Na závěr plaveckého kurzu pro nás 

byly připraveny závody, kde jsme poměřili svoje síly. Naším cílem bylo uplavat 25 m. Všichni 

jsme to zvládli úspěšně. A kdo vyhrál? No přece všichni, kteří se závodů zúčastnili. 

                                                                                                  Žáci 2. tříd 
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3. ROČNÍK 

Třeťáci v Zoo Praha 

 Po tříleté pauze jsme mohli dne 18. října 2022 opět s žáky 

vyrazit do zoo za zvýhodněné vstupné. V nabídce nás upoutal 

program s průvodcem pod názvem „Tajemný svět kopytníků“. 

 Děti se poutavým vyprávěním dozvěděly, kdo má rohy 

a kdo parohy, zda existuje lichokopytník se čtyřmi prsty a mnoho 

dalších zajímavostí. Také měly možnost si sáhnout na 

zrohovatělou hroší kůži. Dopoledne uběhlo jako voda a nikomu 

se nám nechtělo vracet zpět do školy. 

                          Mgr. Jana Tůmová a Mgr. Hana Ježková 

 

Děti v živém vysílání 
 V říjnu se naskytla třeťákům možnost zúčastnit se exkurze v Radiu DAB Praha. V první části exkurze 

děti odpovídaly na zadané otázky v soutěžním listu, např.: „Představ si, že můžeš říct do vysílání rádia jedno 

své přání nebo vzkaz ostatním lidem. Co by to bylo?“, či „Udělej krátký rozhovor se svým kamarádem 

(o počasí, o sportu, o škole nebo o čemkoli jiném).“, nebo „Co všechno můžeš ve vysílání rádia slyšet?“ 

 Ve druhé části se žáci přesunuli do vysílacího studia, kde probíhalo živé vysílání a všichni jsme museli 

být úplně potichu. Moderátor rádia oznámil posluchačům, že má ve studiu na návštěvě žáky ze třetích tříd. 

Žákyně 3. A Thea Ackermannová dostala nabídku, zda nechce místo moderátora přečíst zprávu o počasí, 

které se zhostila na výbornou. 

 Na závěr se mohly děti v živém vysílání rozloučit s posluchači jednotným pozdravem „Ahooooj“ 

a vyfotografovat se s moderátorem. Na takovou exkurzi hned tak nezapomeneme! 

                  Mgr. Jana Tůmová a Mgr. Hana Ježková 

 

Učíme se jinak 
 Součástí prvoučné výuky je i znalost neživé přírody, 

proto v lednu třetí třídy absolvovaly program Teče voda, teče 

v Toulcově dvoře. Žáci se seznámili s koloběhem vody 

v přírodě, ve skupinách čistili znečištěnou vodu, sestavovali 

model průtoku vody z vodojemu do domácnosti, zahráli si hru 

„Jak ušetřit vodu“ a vyzkoušeli si vytvořit déšť pomocí 

různých skupenství vody. Program byl úžasný a nikomu se 

nechtělo zpět do školy.                      

              Mgr. Jana Tůmová a Mgr. Hana Ježková 
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4. ROČNÍK 

Malujeme a tvoříme ve 4. B 
 V prvním pololetí jsme se seznámili s dalšími výtvarnými technikami. Vyzkoušeli jsme si, jaké to 

je malovat ústy či nohou. 

 Pustili jsme se také do našeho druhého projektu na téma středověk. Ve skupinách jsme budovali 

středověké hrady, ke kterým si děti vymyslely i originální příběhy, ve kterých nechyběli rytíři ani tajemní 

duchové. 

                                                            Irena Soukupová 

 

Výletování se 4. B 
 V předvánočním  čase 

jsme se vypravili na výlet do 

Nenačovic. Zde jsme 

navštívili místní sklárnu, kde 

nám mistři tohoto oboru 

ukázali, jak vznikají skleněné 

výrobky. V mýdlárně jsme si 

vyrobili sami malé mýdlové 

dárečky. 

                Irena Soukupová 

 

 

Mise Vyšehrad  
 V září absolvovali žáci čtvrtých a pátých tříd 

výchovně vzdělávací program s interaktivní 

vycházkou a prohlídkou historických míst 

Vyšehradu. Během dne navštívili Staré purkrabství, 

Královskou a knížecí akropoli, baziliku sv. Petra 

a Pavla, Vyšehradský hřbitov, Slavín a nakonec se 

prošli podzemními kasematy až do tajemné Gorlice. 

Po celou dobu plnili ve skupinách zadané úkoly, 

hledali erby a vyplňovali pracovní listy. Celá akce 

probíhala formou zážitků. 

                               Mgr. Lenka Švimberská 
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4. ROČNÍK 

První pololetí ve 4. A 
Žáci třídy 4. A si v prvním pololetí tohoto školního roku užili několik krásných školních akcí.  

Například na podzim zavítali na Vyšehrad. Zde je pan průvodce provedl po areálu a na základě 

prožitých situací u jednotlivých památek se žáčci dozvěděli o mytologii a historii Vyšehradu. Během 

vycházky navštívili Staré purkrabství, Knížecí a královskou akropoli, baziliku sv. Petra a Pavla, 

Vyšehradský hřbitov a Slavín. Nakonec si prošli kasematy až do tajemného sálu Gorlice, kde jsou 

umístěny originály soch z Karlova mostu. 

Žáci také zavítali do zoologické zahrady, kde absolvovali prohlídku s názvem „Cesta kolem 

světa“. Zhlédli tedy živočichy z různých kontinentů. Spolu s klokany si zaskočili do Austrálie, 

zaposlouchali se do zpěvu exotického ptactva z tropické džungle a ochladili se u ledních medvědů. 

Dozvěděli se, jak se zvířata na celém světě přizpůsobila svým přírodním podmínkám. 

V předvánočním čase měla 4. A v plánu prohlídku historického centra Prahy se zastávkou na 

vánočním trhu. Deštivé počasí jí překazilo plány na toulky městem, a tak se žáčci ukryli v budově 

Národního muzea. Z toho, co se skrývá uvnitř, byli všichni doslova paf. Dozvěděli se, jak vypadal život 

na našem území před mnoha miliony let, viděli exponáty od malých zkamenělých larev trilobitů až po 

obřího amonita, modely pravěkých zvířat v životní velikosti, kostrou plejtváka myšoka, krásné minerály 

a vesmírné meteority. 

                                                                                       Mgr. Dagmar Pacáková 
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5. ROČNÍK 

Kameny v Toulcově dvoře 
 5. B svou pouť historií Země započala v dobách před vznikem člověka. Během aktivit jsme si 

vyzkoušeli posun litosférických desek, práci s kameny, jejich vlastnosti a kouzla s nimi. Dozvěděli jsme se, 

jak jsou kameny pevně spjaty s činností člověka. Vyzkoušeli jsme si i lov na mamuta. Tento program jsme si 

velmi užili. 

                                Mgr. Daniela Holičová 

 

Kde domov můj? 
 Na zámku Stránov doslova ožila 

historie českého národa. Postupně jsme 

potkávali významné osobnosti z průběhu 

let, které nám vyprávěly o své době, a 

zapojily nás do dění. Kosmas, sv. Václav, 

Karel IV., Komenský, Masaryk a další 

nám zajistili příjemně strávené dopoledne, 

kdy jsme se i spoustu nového dozvěděli.  

                     Mgr. Daniela Holičová 

Výlet do mýdlárny a sklárny 
 Na začátku prosince se třídy 5. B a 4. B vypravily na výlet k Berounu. Nejprve jsme si v Chrustenicích 

vyzkoušeli, jak se vyrábí mýdlo a bomby do koupele, pak jsme se přesunuli do Nenačovic, kde jsme sledovali 

skláře při práci na výrobě skleněných dekorací. Bylo to velmi zajímavé a domů jsme si dovezli i pěkné dárečky. 

         Mgr. Daniela Holičová 
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5. ROČNÍK 

Záhada hlavolamu 
 Chtěli byste se vznést do nebe na létajícím kole? Není nic 

snazšího. Stačí jen vkročit do temných a křivolakých uliček Stínadel, 

čtvrti se špatnou pověstí. Někde tam je totiž skryt legendární 

hlavolam „ježek v kleci“ mladého vynálezce Jana Tleskače, který do 

jeho kovového srdce vložil plánek na létající velocipéd. Jenže ve 

Stínadlech není pro žádného chlapce či dívku dvakrát bezpečno. 

Vládnou tam totiž party divokých kluků, kteří si říkají Vontové. 

 Tvůrci divadelního představení tento dnes již klasický příběh 

přibližují dnešním dětem. Žákům pátých tříd se toto představení 

v Divadle Gong velice líbilo. 

          Mgr. Lenka Švimberská 

 

ČT:D u nás ve škole  
 Děti z 5. A vyzkoušely, jaké je to být reportérem televizního 

zpravodajství. Ve třídě je navštívili tři skuteční reportéři z ČT:D, kteří pravidelně 

připravují program „Zprávičky“.  

 Dopoledne probíhalo ve škole divadelní představení Děti dětem. Pořad 

připravily děti z dramatického kroužku v anglickém jazyce.  To bylo hlavní téma 

naší reportáže, protože výuka angličtiny může probíhat i tímto způsobem. 

 Reportéři dětem vysvětlili hlavní zásady při získávání informací - 

podkladů pro reportáž. Potom ve skupinách nastalo získávání a zpracovávání 

těchto informací. Natáčení rozhovorů s herci i diváky není snadné, stejně jako 

vymýšlení vhodného textu pro reportéry... Často byl problém se zřetelnou 

výslovností, tempem řeči, ale to nevadí. Učený nikdo z nebe nespadl. Děti se 

přesvědčily, že zpracování tří minut vysílacího času není jen tak. Získaly mnoho 

nových zkušeností a určitě se na Zprávičky nyní budou dívat jinýma očima. 

                                                                      Mgr. Lenka Švimberská 

 

Podnebné pásy – projekt žáků 5. C 
 V přírodovědě se žáci naučili, že naše Země se neohřívá od Slunce rovnoměrně a vlivem odlišných teplot se 

mění i podnebí na naší planetě. Na Zemi se tak vytvořily čtyři podnebné pásy - tropický, subtropický, mírný a polární. 

 Žáci pomocí encyklopedie, knih, časopisů a internetu vypracovali ve svých skupinách přehled rozmanitých 

druhů rostlin a živočichů s popisem jejich výskytu, růstu a života. 

 Žáci si tak vytvořili názorný přehled a pomůcku pro ostatní spolužáky. Zábavnou formou získali mnoho nových 

poznatků a informací o rozmanitosti života na planetě Zemi. 

        Anna Chmelařová 
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6. ROČNÍK 

Adaptační kurz pro žáky šestých ročníků 

V polovině září se žáci šestých ročníků zúčastnili třídenního adaptačního kurzu, jehož cílem bylo 

lepší poznání spolužáků a rozvoj spolupráce a týmového ducha.  

Jednou z mnoha aktivit bylo zdolávání lanových překážek, které pomohly dětem zlepšit svou 

fyzickou zdatnost a posílit důvěru v sebe sama i v ostatní spolužáky. Žáci se také zapojili do tvorby voru 

pro své třídní učitele, což jim umožnilo využít své kreativní schopnosti a spolupracovat s ostatními. 

I přes konfliktní situace, které vznikly při plnění některých úkolů, se žáci snažili neshody vždy vyřešit 

a vzájemně se domluvit. Je jasné, že ne všichni spolu musí kamarádit, je však důležité udržovat vztahy 

založené na respektu. 

Adaptační kurz byl pro žáky plný zážitků a příležitostí překonat sami sebe. Všichni si ho náležitě 

užili a vrátili se do tříd s mnoha novými zkušenostmi a vzpomínkami. 

                                    Mgr. Lucie Klenovcová 

 

6. A v Triloparku 
 Počátkem prosince vyrazila třída 6. A na výlet do pražského Triloparku. Toto interaktivní muzeum si 

klade za cíl zprostředkovat žákům ucelený pohled na historii života na naší planetě. Velkým lákadlem byla 

pro žáky expozice trilobitů, kde si mohli prohlédnout různé druhy těchto fosilních zkamenělin, včetně 

několika vzácných exemplářů. Kromě trilobitů viděli žáci také modely různých druhů prehistorických zvířat, 

jako jsou dinosauři a plazi.  

 Součástí programu byly i dílny, kde si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli práci paleontologa. Vytvořili si 

malé odlitky trilobitů, zkusili si práci s preparační jehlou a také odkopat velikou dinosauří kostru.  

 Celkově se výlet vydařil a žáci byli rádi, že mohli vidět a vyzkoušet si věci, o kterých se dosud jen 

teoreticky učili ve škole. 

                                  Mgr. Lucie Klenovcová 
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7. ROČNÍK 

Adventní Vídeň 
 16. prosince vyrazila naše třída spolu ostatními spolužáky druhého stupně a s pedagogy do vánoční 

Vídně. Cílem byly proslulé adventní trhy a rovněž prohlídka historických míst s významnými památkami. 

 Zvládli jsme brzké ranní vstávání a rozespalí se sešli v 5 hodin ráno u autobusu. Bohatá sněhová 

nadílka nám trochu zkomplikovala cestu směrem na Mikulov, která se tím prodloužila, ale zase dala 

možnost trochu dospat předčasný budíček. 

 Po příjezdu do Vídně nás čekal komentovaný okruh autobusem, kdy nám naše paní průvodkyně 

ukázala mnoho zajímavých míst, jako Dunajský ostrov, Uranii, Ringstrasse, Stadtpark, Karlovo náměstí, 

slavnou vídeňskou operu a náměstí vládkyně Marie Terezie. 

 Poté jsme se vypravili na pěší komentovaná prohlídku historického centra, kdy jsme nemohli 

minout Hofburg, náměstí hrdinů, Michalskou bránu, římské vykopávky, Příkopy, monumentální chrám 

sv. Štěpána, Parlament, Burgtheater, Univerzitu a obrovskou radnici. 

 Závěr našeho výletu jsme strávili na krásně vyzdobené vánoční tržnici u radnice s tradičními 

vídeňskými dobrotami, horkými nápoji a vánočními suvenýry. 

 Adventní výlet jsme si užili a budeme mít dlouho na co vzpomínat. 

                                                                           Mgr. Petra Henderson a Mgr. Květa Nekolová 
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8. ROČNÍK 

 

Osmé třídy v zoologické zahradě 

Je skvělé, když můžete propojit příjemný zážitek, a ještě se přitom něco naučit. V přírodopisu 

v 7. ročníku se učíme o cizokrajných ekosystémech a v 8. ročníku o etologii – o chování zvířat. Naši odborní 

průvodci ze Zoo Praha nám tak interaktivním způsobem rozšířili obzory základních poznatků ze školních lavic. 

8. A se svým průvodcem prošla výběhy různých šelem. Všímali si rozmanitých adaptací, společenského 

života nebo strategií lovu. Kdo chtěl, mohl si pohladit kožešinu vydry nebo tygra. 

S 8. B jsme v rámci programu „Etologie aneb Rozumíte chování zvířat?“ prošli expozice v dolní části. 

Poznatky z etologie využívá zoologická zahrada i k tomu, aby chovaným zvířatům zajistila v rámci možností 

spokojený život. Zřetelně se to odráží i v proměně výběhů v posledních desetiletích a ve velkém počtu úspěšně 

odchovaných mláďat. 

I program „Zajímavosti o zvířatech chovaných v Zoo Praha“, který si vybrala 8. C, splnil očekávání 

vyplývající z názvu. 

Příjemné říjnové počasí nás nakonec nalákalo k prodloužení návštěvy, a tak každý po programu mohl 

vyrazit k dalším zvířatům podle svého zájmu. 

                                                                Mgr. Kamila Merxbauerová 

 

Schola Pragensis 
 Na volbu povolání a střední školy se snažíme 

své žáky připravit s předstihem. Již v 8. ročníku 

navštěvujeme veletrh středních škol Scholu Pragensis. 

Žáci mají možnost projít stánky většiny pražských 

středních škol, zeptat se pedagogů a studentů na 

jednotlivé obory, na zázemí dané školy, uplatnění 

absolventů apod. Mnohé školy nabízí kromě dne 

otevřených dveří i workshopy pro třídní kolektivy. 

   Tento rok se chystáme zapojit i do projektu 

České spořitelny Den pro školu a pozvat si do školy 

zajímavé osobnosti, aby představili své povolání. 

                        Mgr. Kamila Merxbauerová 

 
 

41 



 

 

 

 

 
 

9. ROČNÍK 

Devítky v zoologické zahradě 
 Pro velký úspěch jsme si letos opět zopakovali návštěvu pražské zoologické zahrady. Abychom se kromě 

občerstvení i vzdělali, absolvovali jsme prohlídky s průvodcem.   

 9. A se vydala po stopách našich příbuzných z opičí říše a dozvěděla se spoustu zajímavostí ze života 

goril, orangutanů nebo lemurů.  

 9. B v rámci programu Zajímavosti o zvířatech chovaných v Zoo Praha navštívila například slony, gorily, 

klokany nebo žirafy. Součástí nově postaveného pavilonu goril je i kopie školní třídy z kamerunské vesnice 

Somalomo. Žáci si tak mohli nejen prohlédnout interiér a vybavení třídy, ale na vlastní kůži vyzkoušet i „pohodlí“ 

afrických lavic.  

 Při plánovaném rozchodu mohly děti zavítat do dalších pavilonů podle svého zájmu, došlo na vytoužené 

jídlo, a dokonce i na dětské hřiště. 

                                                                 Mgr. Petra Nedvědová a Mgr. Simona Procházková 

      

Schola Pragensis 
 Žáci 9. tříd stojí před důležitým životním krokem – musí si vybrat 

studijní obor, na kterém budou od září pokračovat. Naše škola  se jim při 

rozhodování samozřejmě snaží být nápomocná a jednou z možností je 

i návštěva veletrhu středních škola Schola Pragensis.  

 Tuto akci organizuje už od devadesátých let pražský magistrát 

a prezentují se na ní všechny střední školy z Prahy. Tentokrát se veletrh konal 

ve dnech 24. až 26. listopadu 2022 v Kongresovém centru a kromě deváťáků 

se ho zúčastnili i žáci osmých tříd, aby si mohli začít dělat představu, co je příští 

rok čeká.  

 Našim deváťáků přejeme šťastnou ruku nejen při výběru střední školy, 

ale i při skládání přijímacích zkoušek. 

                                Mgr. Petra Nedvědová a Mgr. Simona Procházková 
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                                                                                         Připravil: Jiří Kotík 


