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                                           Milí čtenáři, 

 
dostává se vám do rukou první číslo školního časopisu Křimda. Je to pro 
celou naši školu velký svátek, neboť časopis vychází po několikaletém 
půstu. V průběhu minulých let sice vycházely zajímavé třídní časopisy, ale 
ten celoškolní nám stále chyběl. Děkuji proto paní učitelce Mgr. Simoně 
Procházkové a nové redakční radě za naplnění letitého přání. Autorům 

přeji mnoho sil, elánu a radosti ze společného tvoření a vám, čtenáři, příjemné 
počteníčko. 
                                                                                     PaedDr. Světlana Vojtová 
                                                                                     zástupkyně ředitelky 
 

                                                          Ahoj ! 
 

V rukou právě držíte první číslo školního časopisu Křimda, který je novinkou 

letošního roku. 

Jsme rádi, že jste se rozhodli přečíst si jej a doufáme, že se Vám bude líbit. 

Zjistíte něco o dění na naší škole i na Praze 15. 

Každá třída naší  školy má v časopise vyhrazenou jednu stránku, na které se 

dozvíte, co zažili vaši spolužáci v uplynulých dnech nebo týdnech školního roku, 

případně co se chystá. Pro zvednutí nálady tu pro Vás máme rubriku ,,Zábava“. 

 

Takže se těšte na každé nové číslo a čtěte nás! 

Zdraví redakce v čele s paní učitelkou Procházkovou 
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Na naše otázky odpovídala paní ředitelka Mgr. Vlasta Ducháčková 
 
 

1. Jak dlouho učíte na naší 
škole? 

  Dvacet let. 
  
2. Kterou třídu máte nejraději? 
Letos učím jen němčinu, a to 7.A 
a 9.A. Myslím si, že to tak nějak 
nerozlišuji. 
 
3. Co byste chtěla změnit na 

naší škole? 
Asi bych ještě vyměnila okna na 
I. stupni. Abychom dodělali 
rekonstrukci hřiště a potom 
abychom měli možnost 
nakupovat zajímavé pomůcky pro 
žáky. 
 
4. Který p ředmět jste měla 

nejraději, když jste 
studovala? 

Tělocvik a dějepis. 
 
5.  Chutnají Vám obědy ve 

školní jídelně? 
Ano. 
 
6. Čím jste chtěla být, když jste 

byla malá? 
Učitelkou nebo lékařkou. 
 
7.  Co děláte ve volném čase? 
Čtu, pak samozřejmě lehce sport 
a zahrádka. Prostě chalupaření. 
 
8. Který v ěk se Vám zdá 

nejlepší a proč? 
No, já bych řekla, že do těch 
45let je to ještě pořád dobré, ale 
ani teď to není špatné.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Jakou posloucháte hudbu? 
Country, taneční. Prostě taneční 
60.léta jsou moje hobby. Beatles 
a ostatní. 
 
10. Jaké oblečení nosíte 
nejraději? 
Nejraději nějaké sportovní, ale 
bohužel ve funkci ředitelky si to  
vždycky nemůžu dovolit. 
 
 
11. Jaké je Vaše největší přání? 
Aby zůstal člověk zdravý, aby 
byla rodina zdravá, aby dvě 
vnoučata, která už mám, byla 
také zdravá a aby je čekaly už jen 
radostné věci. 
 
12. Jaké je Vaše nejoblíbenější 
jídlo? 
Teď ani nevím. Já bych řekla, že 
jím všechno a že to moc 
nerozlišuji. 

 
 
 
                          
                              Monika Harutjunjanová   
                                     Adéla Karmazínová

INTERVIEW 
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Den Prahy 15 
 
V sobotu 11. září 2010 se uskutečnil ve 
sportovním areálu eRZet Den Prahy 15, 
který připravila městská část pod záštitou 
našeho pana starosty. Během dne bylo 
možné zhlédnout vystoupení taneční 
skupiny InDance, pro nejmenší zahrálo 
divadélko Fridolín,  
s vystoupením přišli senioři z Klubu seniorů 
při CSOP. K bohatému programu přispěla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i naše základní škola, za niž se představili 
druháčci při vystoupení s míči. Celý den 
vyvrcholil koncertem legendární skupiny 
Olympic. 
           Areál nabídl dětem všech věkových 
skupin možnost zábavy v různých soutěžích, 
mohly se vyřádit na skákacím hradu či 
trampolíně, vyzkoušet si tenis v tenisové 
školičce nebo si zastřílet z luku.

 
 
 
Den Hostivařské přehrady 
 

Začátkem října se u Hostivařské 
přehrady konal sportovní a zábavní den. 
Jeho cílem bylo mimo jiné seznámit občany 
s projektem odbahnění a revitalizace 
přehradní nádrže. Práce na přehradě začaly 
letos a potrvají až do konce příštího roku. 
Během nich dojde k úplnému vypuštění 
nádrže, které bude zakončeno výlovem ryb. 
Po padesáti letech tak bude znovu obnaženo 
původního údolí. Předpokládá se, že zde 
budou nalezeny pozůstatky původních 
staveb, např. mlýna. Odbahnění přehrady by 
mělo být dokončeno koncem příštího roku, 
kdy se přehrada začne znovu napouštět.  
 Zábavná část Dne hostivařské 
přehrady nabídla například rybářské závody, 
turnaj v plážovém volejbale, vystoupení 
Šárky Vaňkové a spoustu zábavných soutěží 
nejen pro děti. 
 
 

CO SE DĚJE NA PATNÁCTCE 
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 CO SE DĚJE NA PATNÁCTCE  
 
 

 
Hokejbalisté konečně doma 

 
Hornoměcholupští hokejbalisté 

se konečně dočkali. Dne 2. října 2010 
byl naší škole ZŠ Křimická nově 
otevřen moderní hokejbalový areál – 
Koma Aréna. Přípravy na tento 
slavnostní okamžik začaly už loni 
v listopadu, práce na realizaci projektu 
byly zahájeny na začátku července. Za 
finančního přispění hl. m. Prahy, MČ 
Praha 15 a HBC Hostivař se nakonec 
vše podařilo  a v sobotu 2. října pokřtili 
hornoměcholupští hokejbalisté hřiště 
dvěma zápasy. Slavnostního zahájení 
se zúčastnili např. náměstek primátora 
hl. m. Prahy Ing. Pavel Klega, zástupci 
MČ Prahy 15 a hokejbalového svazu   
a samozřejmě také paní ředitelka 
Ducháčková a paní zástupkyně Vojtová 
ze ZŠ Křimická. 
          Tento několikamilionový projekt 
má několik nej. Je to především 
unikátní osvětlení, které je na českých 
hokejbalových hřištích jedinečné, 
zvláštní ukotvení mantinelů nebo 
umístění trestních lavic. 

Děti se během sobotního 
dopoledne bavily v doplňkových 
atrakcích a mužský A tým HBC 
Hostivař, soupeřil proti Mostu. Křest 
hokejbalové arény se podařil a  HBC 
Hostivař porazila hosty z Mostu 4:2. 
Dohromady fandilo 506 diváků.           
V neděli přijeli hráči z Karlových 
Varů. Hostivař je rozdrtila v poměru 
8:0. Mužský A tým Hostivaře hraje 
v 1.národní lize - Západ a touží se 
přiblížit svému hlavnímu cíli, kterým je 
postup do extraligy. 
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NOVINKY  OD  NÁS 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ               
NAŠEHO NOVÉHO HŘIŠTĚ 

 
 

Dne 12. října 2010 připravila škola 
pro své žáky slavnostní otevření nového 
hokejbalového hřiště. Nejprve jsme si 
vyslechli krátký proslov paní zástupkyně    
a paní ředitelky a pak jsme si za zvuku 
hudby zkusili střílení na bránu. Zdá se, že 
nové hřiště se všem líbí. 
 

ZŠ Křimická na akci  

    Ptačí  trylky 
 

Lesy hl.m. Prahy jsou organizací, která 
mimo jiné připravuje poutavé výukové 
programy pro školy i veřejnost. O jejich kvalitě 
se letos přesvědčili žáci 4.B, 5.A, 5.B, 6.A        
a 7.A během zářijové akce Ptačí trylky 
v Kunratickém lese. 

Na místo přírodovědných a výtvarných 
dílen nás dovedla kvízová stezka, během níž 
jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z ptačího 
světa. Dílna Ptačí stezka se skládala z několika 
stanovišť zaměřených na vybrané druhy pěvců, 
dravců, sov a vodních ptáků. Ornitologové 
z dílny Není kroužek jako kroužek zasvětili 
žáky do pravidel kroužkování. V dílně duše 
kamenů se žáci na chvíli stali amatérskými 
geology, učili se o horninovém cyklu, hledat 
s pomocí geologického kladívka v kamenech 
zkameněliny prvohorních živočichů                  
a zorientovat se v přírodě pomocí kompasu. Na 
žáky čekala také výtvarná dílna, kde se 
seznámili s pastelkovou technikou výtvarnice 
Marie Brožové a vyráběli různé výrobky 
z přírodních materiálů.Vydařená akce přispěla 
k environmentální výchově, realizované na 
naší škole. 

 
Mgr. Kamila Merxbauerová  
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NOVINKY OD NÁS 

MÍT DOBROU PARTU 
 

Mít dobrou partu z dětí ve třídě je 
přáním každého žáka i třídního učitele. 
6.A na ZŠ Křimická vznikla letos z žáků 
5.A, 5.B a 6 nově příchozích z jiných 
škol. Spolu s vedením školy jsme jim 
chtěli dát příležitost se stmelit do dobré 
party co nejdříve. Objednali jsme pro ně 
proto třídenní adaptační program 
Ekocentra Jižní Město v areálu VŠTVS 
Palestra v Hostavicích. Tým 7 studentů v 
čele se svým profesorem nám na každý 
den sestavil zajímavý program 
z týmových sportovních her a socioher, 
takže se žáci nenásilnou formou sblížili a 
lépe poznali. 

Mgr. Kamila Merxbauerová 
 

      SBĚR PAPÍRU 

 
Jako každý rok se na naší škole konal sběr papíru. Peníze z této akce, 

celkem 5295 Kč, jsou určeny pro indického chlapce Ashwatha, který díky 
našemu finančnímu příspěvku může studovat. Na celé škole se sesbíralo 3259 
kg papíru. Na prvním stupni vyhrála třída 2.C s 339 kg, na 2. stupni pak 9.A, 
která nasbírala 556 kg. Tím se také stala celkovým vítězem. Další výsledky 
přinášíme v následující tabulce.  

                                                                                                 Romana Šímová 
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Po dobrodružné cestě autobusem a následně trajektem přes kanál La Manche nás čekala 
londýnská metropole v celé své kráse. Během okružní projížďky po městě jsme zhlédli 
nejvýznamnější památky jako Big Ben, Westminsterské opatství, Whitehall, Trafalgar Square 
s památníkem admirála Nelsona, Picadilly Circus a v neposlední řadě jsme se rovněž stali svědky 
ceremoniálu střídání stráží před Buckinghamským palácem.  Po nejrušnějších tepnách centrálního 
Londýna jsme se svezli červeným dvoupatrovým double deckerem. Nezapomenutelným zážitkem 
byla bezpochyby návštěva Britského muzea, kde nás čekaly rozmanité expozice.  
 

NOVINKY OD NÁS 

ZŠ Křimická opět v Londýně! 
 

I tento rok se dvacet sedm žáků naší školy společně s pedagogickým doprovodem vydalo 
prověřit si své znalosti anglického jazyka. Poznávací zájezdy do Anglie se u nás pomalu stávají tradicí, 
ten letošní se uskutečnil ve dnech 1. – 6. října. Poštěstilo se nám poznat hlavní město Spojeného 
království na vlastní oči. Seznámili jsme se nejen s historií a současností Anglie, ale také se způsobem 
života Angličanů, v jejichž rodinách jsme byli ubytováni a kde jsme ochutnali tradiční anglickou 
kuchyni.  
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                        O Pohár starosty Prahy 15 

 
 

Ve dnech 5. a 7. října 2010 se naši fotbalisté zúčastnili turnaje v malé kopané. V kategorii  
6. - 7. tříd jsme obsadili 4. místo, přičemž nejlepší hráč byl Petr Třešňák a za 8.- 9. třídy jsme 
vybojovali 5. místo s nejlepším hráčem Dominikem Telvákem. Výsledky jednotlivých zápasů 
byly následovné: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

NOVINKY OD NÁS 

I další dny byly plné nevšedních zážitků, absolvovali jsme prohlídku nově postaveného 
Shakespearova divadla The Globe, svou monumentalitou a okázalostí nás ohromilo životní dílo 
nejslavnějšího anglického stavitele a architekta sira Christophera Wrena katedrála Sv. Pavla, kde jsme si 
prohlédli krypty s hrobkami nejvýznamnějších britských osobností a vystoupali jsme na samý vrchol 
kopule katedrály. Během výstupu jsme zdolali tisíc schodů, za což jsme byli odměněni ohromujícím 
výhledem na Londýn a řeku Temži. Naší pozornosti neunikl ani nejznámější londýnský most Tower 
Bridge a samotný Tower, královská pevnost na řece Temži, jež byla v minulosti nejen slavnou věznicí, ale 
také královským palácem, hvězdárnou, zbrojnicí či zvěřincem. V dnešní době je známá zvláště jako místo 
úschovy britských korunovačních klenotů a místo, kde je turistům promítán záznam slavnostních 
okamžiků korunovace současné královny Alžběty II.  
 

V rámci celodenního výletu jsme se vydali k megalitické stavbě Stonehenge, pravděpodobně 
svatyni z doby bronzové, následovala prohlídka pozůstatků středověkého hradiště známých jako Old 
Sarum a prohlídka historického centra města Salisbury s nejvyšší katedrálou v Anglii. Na úplný závěr 
našeho výletu jsme se rozloučili s Londýnem pohledem z ptačí perspektivy z obřího ruského kola London 
Eye, projížďkou vyhlídkovou lodí po řece Temži a návštěvou londýnského předměstí Greenwich s nultým 
poledníkem, kde jsme stanuli zároveň na východní i západní polokouli. 

Na zpáteční cestě nás zmohla únava, ale ničeho jsme nelitovali, jelikož jsme se vraceli obohaceni    
o spoustu nových zážitků, dětem zářily oči štěstím a nadšením. Všichni se těšíme, že se nám v příštích 
letech opět podaří uskutečnit poznávací zájezd do Anglie, kam se budeme vždy s radostným očekáváním 
vracet.    
                                                                                                                                      Mgr. Petra Nedvědová                                           
                                                                                                                       

 
6. - 7. třída:                                                               8. - 9. třída: 
 
ZŠ Křimická : ZŠ Veronské náměstí                              ZŠ Křimická : ZŠ Veronské náměstí 
                   2 : 1                                                                                 1 : 1 
 
ZŠ Křimická : ZŠ Hornoměcholupská                            ZŠ Křimická :  ZŠ Hornoměcholupská 
                   1 : 4                                                                                  1 : 4 
 
ZŠ Křimická : ZŠ Hostivař                                              ZŠ Křimická : ZŠ Hostivař 
                   2 : 4                                                                                  3 : 8 
 
ZŠ Křimická : ZŠ Nad Přehradou                                 ZŠ Křimická : ZŠ Nad Přehradou                              
                   3 : 5                                                                                   1: 4                         
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                TŘÍDA 1. B 
 
MY JSME TŘÍDA PRVŇÁKŮ  
A TAJEMNÝCH BUBÁKŮ, 
UČENÍ NÁM PŮJDE LEHCE 
NA NAŠÍ BUBÁKOVSKÉ STEZCE 
 

Na naší cestě první třídou nás již od počátku 
školního roku provází naši Bubáci. 
Patronem naší třídy je Drahouš Klučičí. Každý týden 
nad námi bdí jiný bubák. Ten nám také dává různé 
úkoly. Když je splníme, tak se naše ťapičky posunou 
na mapě Bubákovské říše. V září jsme již prošli 
Pekelným knížectvím a teď na nás v říjnu čeká cesta 
Královstvím luk a polí. 

V pondělí 4. října jsme zahájili náš první 
projektový den na téma Světový den zvířat. 
Pracovali jsme ve skupinkách i samostatně na 
různých úkolech. Kromě povídání o zvířatech, 
základního dělení na domácí, žijící u nás                  
a cizokrajná, jsme hledali v písmenkách ukrytý 
obrázek (myš). Podle pohádky Ztratilo se velbloudě 
jsme bloudili v bludišti (slepá mapa), které bylo 
opravdu obtížné, a nám dalo hodně práce se 
neztratit. 

Pak jsme také procvičili paměť a nakonec 
řadili zvířata z pohádky podle velikosti. Při 
tělocviku jsme hráli různé hrátky se zvířecí 
tématikou. Ještě celý zbytek týdne jsme v různých 
předmětech pracovali na téma z projektu. Např. ve 
výtvarné výchově modelovali zvířata i z modelíny.  
                                               Mgr. Petra Mikulová 
                                                                                                                             

1. ROČNÍK 

 Datum 1. září je vždy dnem D 
především pro naše prvňáčky. I letos jsme 
je slavnostně přivítali za potlesku žáků 8.    
a 9. třídy, kteří jim vytvořili špalír a uvedli  
do tříd. 

Slavnostní zahájení školní 
docházky prožily děti společně se svými 
rodiči ve třídách, kde je přivítaly paní 
učitelky společně s vedením školy                            
a místostarostkou MČ Praha 15 PaedDr.      
H. Lukasovou. Děti pak všechny přítomné 
potěšily první básničkou a písničkou. 

Domů odcházely nejen s plnou 
aktovkou dárků, ale především 
s rozzářenýma očima.   

                  Mgr. Irena Vojtová 
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Vystoupení na Dni Prahy 15 
 

Hned po hlavních prázdninách 11. září předvedli naši druháci vystoupení na Dni 

Prahy 15 v areálu eRZet v Petrovicích. Měli jsme úspěch, počasí bylo krásné a pro 

děti byla připravena řada zajímavých atrakcí a soutěží. Den se vydařil a všichni 

jsme si ho náležitě užili. 

 

 

2. ROČNÍK 

Divadelní představení 
V úterý 19. října se všichni druháci 

vydali do hostivařské sokolovny na 

divadelní představení „Jak se 

zachraňuje Země“. Dva veselí klauni 

dětem připomněli, jak by se měly 

chovat, aby naše planeta byla stále 

zdravá a krásná. 
 

Studio Rolnička 
13. října jsme si opět zazpívali 

s panem sbormistrem Virglerem ze 

studia Rolnička. Naučili jsme se 

nejen nové písničky, ale prošli jsme 

se starou Prahou. Vystoupení se 

nám moc líbilo a už se těšíme na 

další setkání v listopadu. 
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Výlet na horu Říp 
 
 Poznávací výlet navázal na 
učivo prvouky o příchodu Slovanů 
na naše území – „Ve šlépějích 
praotce Čecha“. Žáci navštívili 
rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha, kde 
vyslechli zajímavý výklad. 
 Na zpáteční cestě si 
prohlédli okolní krajinu z různých 
vyhlídek. Na památku si přivezli 
turistické známky a upomínkové 
předměty. 

Plavecký výcvik 
 

Od 3. září pokračují žáci 3. ročníku 
v plaveckém výcviku v Hostivaři. Podle 
své zdatnosti byli rozděleni do skupin, kde 
se zdokonalují v různých plaveckých 
stylech. Tím se otužují a upevňují své 
zdraví.  
 

Dopravně-bezpečnostní akce 
 

9. září se žáci zúčastnili V. ročníku dopravně 
– bezpečnostní akce, která se konala pod záštitou 
starosty Prahy 15 v areálu Základní školy Nad 
Přehradou. 

Žáci si prohlédli vystavená vozidla Policie 
ČR, Zdravotnické záchranné služby  hl. m. Prahy      
a Sboru dobrovolných hasičů Horní Měcholupy. 
Zájemci si mohli vyzkoušet výzbroj a výstroj 
jednotlivých složek.  

O zábavu se dětem postaral Michal Nesvadba 
se svým kouzelným vystoupením. Děti si mohly 
zatančit při reprodukované hudbě. 

V průběhu akce žáci plnili kvízové úkoly, za 
které získali různé odměny, mimo jiné i řidičský 
průkaz pro cyklisty. Nejvíce pozornosti věnovaly 
děti ukázce výcviku policejních psů. 

Akce splnila svůj účel a žáci odcházeli 
spokojeni a s novými poznatky. 

3. ROČNÍK 
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Beseda se spisovatelkou Alenou 
Ježkovou 
 
 Na 19. října jsme se všichni moc 
těšili. V nové hostivařské knihovně nás čekalo 
setkání s paní spisovatelkou Alenou Ježkovou. 
Besedě samozřejmě předcházela důkladná 
příprava. Kromě předčítání z knihy                
77 pražských legend a Prahou kráčí lev, jsme 
podrobné informace o spisovatelce vyhledávali 
na internetu a ve třídě si vzájemně sdělovali. A 
tak jsme např. zjistili, že kniha Prahou kráčí 
lev byla vyhlášena jako nejkrásnější                
a nejčtenější za rok 2008. 

Alena Ježková se věnuje především 
psaní knih zaměřených na popularizaci 
historie. A daří se jí to vynikajícím způsobem, 
vždyť od r. 2003 získala celkem 19 ocenění, 
např. Zlatou stuhu za knihu Praha, babka měst 
nebo prestižní mezinárodní ocenění White 
Raven za Staré pověsti české a moravské. 
 

4. ROČNÍK 

 
V knihovně nám paní spisovatelka    

o svých knihách nejen vyprávěla, ale                 
i předčítala, a pak odpověděla na všechny 
naše otázky. Dozvěděli jsme se také, že ve 
škole měla nejraději český jazyk a hodně 
četla – za týden i deset knih. 
Na závěr se nám nejen podepsala do 
připravených čtenářských deníků, ale moc 
nás i pochválila. Asi se jí s námi opravdu 
líbilo, protože místo jedné hodiny si s námi 
povídala dvě a vůbec nikam nespěchala. 

Až půjdete do knihovny, některou 
z knih A. Ježkové si půjčte a přečtěte, určitě 
vás zaujme.  
      
                                               Žáci 4. A 
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Kunratický les 
 
 V září jsme byli v Kunratickém lese na 
akci jménem „Duše kamenů“. V první části jsme 
pracovali s kompasem a hledali pod azimuty 
obrázky krajiny, rostlin a zvířat. V druhé části 
jsme si povídali o vzniku hornin. Nakonec jsme 
kladívkem rozbíjeli vápenec a hledali jsme 
v něm schránky hlavonožců. Někteří ze 
šťastlivců schránku či její otisk přece jen našli. 
Moc se nám tam líbilo.    
                                        Markéta Staňková V.A 
 

Hudební program Rolnička 
 
 Minulý týden k nám opět zavítal pan Virgler a vyprávěl nám o vodě. Vysvětloval nám, 
jak lidé jezdili na vorech za starých časů. Učíme se od něho různé písničky. Hraje nám při tom 
na spoustu nástrojů, třeba na housle, violu, piáno, varhany,… Je to moc zábavný pořad,  a 
proto se už těšíme na jeho další návštěvu. 
 
                                                                                                                    Bára Zelená V.A 

5.  ROČNÍK 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Maminka k synovi: „Volala mi 
paní učitelka, že mám přijít do 
školy, nevíš proč?“  „To nevím, 
neviděl jsem ji už celý měsíc.“ 

Potkají se dva šneci a jeden se ptá 
toho druhého: „Kde ses tak zřídil      
a proč jsi samý obvaz?“ „Ale, 
řítím si to z kopce, vyhnu se 
jedné trávě, vyhnu se druhé trávě 
a najednou přede mnou vyroste 
houba...“ 

Jak se červík dostane k jablíčku? 
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Pepík volá  z koupelny: „A jakou 
košili mi dnes maminko dáš?“   
„S krátkým rukávem. Proč se 
ptáš?" „Jen abych věděl, jak 
vysoko si umýt ruce." 
 



  
 

 

21. - 23. září jsme byli na adaptačním programu ve VŠTVS Palestra. Hráli 
jsme různé soutěže a hry, naučili jsme se i novým hrám jako např. HUTUTUTUTU. 
Také jsme hráli zábavnou soutěž, které družstvo dříve pozná znělku filmu nebo 

seriálu. Lépe jsme se poznali              
a vytvořili jsme tak novou partu…Hry 
nás moc bavili, byly zábavné… 

Také jsme viděli policii a její zbraně     
a výstroj, kterou jsme si mohli            
i obléci. Vyprávěli nám také příhody, 
co se jim staly, a ukazovali nám 
některé zásahy. 

Třetí a zároveň poslední den jsme 
zakončili túrou po lese s úkoly, které 

se musely splnit. Mezi úkoly bylo také uvázat ambulantní uzel. 

                                          Jednoduše řečeno bylo to prostě super!!! 

                                                                              

 

6. ROČNÍK 

          
15. září jsme se třídou vyrazili do Kunratického lesa na akci Ptačí trylky. Náš 

program začal putováním mezi několika stanovišti, kde jsme plnili různé úkoly. 
Zblízka jsme si mohli prohlédnout i Vněkteré druhy ptáků, např. sovy, dravce atd. 
Jinde jsme kreslili nebo vyráběli různé výrobky z přírodních materiálů.  

Také jsme zkoušeli pracovat s geologickým kladívkem – klepali jsme do 
kamenů, v nichž byli zkamenělí živočichové. Součástí programu byla i orientace 
pomocí buzoly. Výuka probíhající v lese pro nás byla příjemnou změnou a navíc 
jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí.           
                                                
                                                   Petra Pavlíková, Martina Krotilová, Adam Vápeník 
 

Adaptační program 
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ZÁJEZD  DO  ANGLIE 
 
Dne 1. až 6. října jsme měli možnost jet na poznávací zájezd do Anglie. Seznámili 

jsme se s historií i současností země, jejíž jazyk se učíme. Prohlédli jsme si velkoměsto 
Londýn, ochutnali anglickou kuchyni a přivezli si spoustu zážitků.   

Nebyli jsme ubytování v žádném hotelu, ale v rodinách. Většina z nás bydlela na 
londýnském předměstí. 

V Londýně jsme se prošli po nejvýznamnějších památkách jako jsou Parlament a Big 
Ben, Westminsterské opatství, Piccadilly Circus a spoustu dalších. Zavítali jsme do 
Britského muzea,kde se zrovna při naší návštěvě spustil požární alarm! Také jsme se svezli 
červeným dvoupatrovým londýnským double deckerem a zašli na nákupy do Oxford a New 
Oxford Street. Měli jsme výlet k nejvýznamnější prehistorické památce na území Velké 
Británie - ke Stonehenge. Samozřejmě jsme zavítali ke slavnému mostu Tower Bridge. Ale 
asi nejlepší zážitek během pobytu byla projížďka obřím ruským kolem London Eye.  
Jednoduše řečeno,to všechno byly super zážitky, na které člověk jen tak nezapomene!  
                                                                                                   
                                                                                                                    Katka Mlezivová 

7. ROČNÍK 

VÝSTAVA  ALFONSE  MUCHY 
 
Ve čtvrtek 30. září 2010 jsme byli na 

výstavě Alfons Mucha Apoteóza 
lásky v Obecním domě, která tu probíhala 
už od 2. července.  

Nejprve jsme chvilku poseděli u 
obchodu se suvenýry a poté jsme vyrazili na 
začátek prohlídky. Zhlédli jsme část filmu 
o životě a tvorbě Alfonse Muchy a pak jsme 
začali shromažďovat informace z nedaleké 
informační tabule. Po dokončení práce jsme 
se přesunuli do výstavních prostor, kde 
jsme si mohli prohlédnout nemálo obrazů 
z jeho díla. 

Domů jsme se vrátili okouzlení 
talentem tohoto umělce. 

                                  Romana Šímová 
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Třídu 8.A nyní tvoří 18 žáků (8 kluků a 12 holek). V loňském roce se několik 
z nás zúčastnilo přijímacích zkoušek na šestiletá gymnázia. Někteří přijati nebyli, 
ale 5 dětí se dostalo a dvě děti odešly kvůli rodinným nebo jiným důvodům. 
Opustili nás Helena Dobiášová, Nikola Šafářová, Šárka Maťochová, Terezia 
Zambojová, Vivien Pekárková, Tomáš Cicvárek a Ondřej Roch.  

Většina z nás hodně sportuje. Mezi námi jsou mažoretky, atletka, 
fotbalisté, krasobruslařka a další zdatní sportovci.  

Jsme prý nejzlobivější, nejukecanější a vůbec nejhorší třída na škole (to si 
myslí učitelé). Naše třídní učitelka je paní učitelka Mgr. Jana Kučerová. I když 
nás velice často napomíná, dokážeme se spolu i zasmát. Naše holky jsou fakt 
hrozný drbny, to jim jde suprově a kluci zase o přestávkách hrají ping – pong, až 
na dva, kteří si asi až do smrti budou hrát na „Star Wars“.  

Nejradši chodíme do zoo, tam se nám moc líbí. Ale nemusíme výchovné 
koncerty a podobně. Na jednu stranu se zase vyspíme☺ (myslím na tom 
koncertě), ulejeme ze školy a dojdeme si na oběd do KFC nebo do MCáče. To je 
pozitivní. Jsme super tým, všichni se snaží si navzájem pomáhat. 

 
                                                            Lucka Hasenöhrlová, Aneta Němečková 
                                                                        
 

8.  ROČNÍK 

4. října 2010 k nám zavítali 
policisté a povídali jsme si      
o drogách. Tato hodina byla 
opravdu skvělá. Moc jsme si to 
s policisty užili a hodně se 
nasmáli. 
 

21. října 2010 šlo pár holek 
z naší třídy vyplňovat 
PŘÍRODOPISNÉHO KLOKÁNKA 
(to jsou takové „testy“, ale ne na 
známky, tyto testy obsahovaly 
otázky z několika předmětů -  
z přírodopisu, matematiky, fyziky 
a chemie). Tak jsme zvědaví, jak 
holky dopadnou ☺☺☺☺. 
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  Beseda s Městskou policií hl. m. Praha v 9.A 

 V pondělí naši třídu navštívili policisté, aby si s námi povídali o trestní 

zodpovědnosti spojené s drogovou problematikou a zodpověděli naše dotazy 

ohledně občanských průkazů. 

Seznámili nás se všemi současnými drogami, valnou většinu jsme znali, ale 

až teď se někteří z nás dozvěděli, že jejich užívání je nezákonné. Také nás 

seznámili s výhodami a nevýhodami, které s sebou přináší vlastnictví občanského 

průkazu, jehož majiteli se v tomto školním roce všichni staneme. Mezi 

nejpřitažlivější přednosti patří možnost oficiálně navštěvovat nepřístupné filmy, 

zároveň se však stáváme zodpovědnými za své činy, a to nejen před sebou 

samými, ale i před zákonem.  

Doufám, že se všem jejich návštěva líbila alespoň tak jako mně.  

                                                                                                 Ondřej Bureš                                

9. ROČNÍK 
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Značkové tričko 

"Paní učitelko,můj tatínek říkal,že pocházíme z 
opice!!" 
"ˇPepíčku,já chci dnes přednášet novou látku a 
nemám čas řešit Váš rodinný problém!!"  

                           
Skot vypráví: "Včera jsme byli v zoo a stalo se 
něco hrozného! Tygr pokousal návštěvníka!"  
"To jste museli připlácet na vstupném?" 
"Ne, nemuseli." 
"Tak to nechápu, co na tom bylo příšerné!" 
 

Malý zajíček přiběhne z venku a hned si to 
šněruje do koupelny a mačká si něco na 
obličeji. Starostlivá maminka to vidí a ptá se:  
„Copak synáčku? Uhry, uhry?“ A zajíček 
odpoví: „Ale néé uhry. Broky, broky.“  
 

 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

Nepovedený úlovek 

 

            Schopný zvěrolékař 21 



 

                                                                                  DRBÁRNA 

 

Film Mission: Impossible 4 
 
Film Mission: Impossible 4 s Tomem 
Cruisem v hlavní roli se natáčí v Praze.    
Filmaři chtějí za tento film utratit 176 
miliónů korun. Minulý díl Mission: 
Impossible 3 vydělal v roce 2006 ve 
světě 395 miliónů dolarů, tedy asi 4 
miliardy korun. Do kin by se tento film 
měl dostat v květnu 2011. 
 

Piráti z Karibiku 4 
 

,,Piráti z Karibiku 4", anglicky 
„Pirates of the Carribean on Stranger 
Tides" se budou natáčet ve 3D!! Děj 
se bude odehrávat na Havaji              
v hlavních rolích s Johny Deppem      
a Penelope Cruz. V kinech by se měli 
objevit v létě 2011. 
 

 

 

 

 

In: dámské košile   X   Out: pletené svetry 
 

 

In: vestičky   X   Out: roláky 

 

 

In: upnuté kalhoty   X   Out: kalhoty do zvonu                                               

 

 

In: kotníkové kecky   X   Out: zdravotní obuv 
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Doufáme, že se Vám, milí čtenáři, časopis líbil. Drobné nedostatky 
omluvte, vždyť my se to teprve učíme. Pokud budete mít nějaké 
nápady, připomínky, dotazy nebo nám budete chtít cokoliv sdělit, 
neváhejte a obraťte se na nás: 
 
 
   
 
                             VAŠE  REDAKCE 

PŘIŠLO PO UZÁVĚRCE 

!!!VAROVÁNÍ!!!  
Teď na sebe dávejte obzvlášť velký 
pozor, protože opatrnosti není nikdy 
dost. Rozhodně vás nechceme 
poučovat, jak to s oblibou dělají naši 
rodiče, ale neopatrnost se FAKT 
nevyplácí! Takhle už se pravděpodobně 
vymstila i devítileté Aničce Janatkové, 
která se 13. října ztratila v pražské 
Tróji a doteď ji nikdo nenašel. Takže 
mějte oči na stopkách! 
                                     Romana Šímová 

Beseda pro členy redakční rady 
 
Dne 18. října 2010 se členové redakce našeho školního časopisu dočkali velkého překvapení. 
Měli jsme besedu s redaktorkou vydavatelství RF HOBBY, které vydává časopis Junior, s paní 
Blankou Dvořákovou. Ta nám povídala o práci v časopise, jaké se používají počítače,  programy, 
postupy,... Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací o vedení časopisu. 
                                                                                                                                 Romana Šímová 

VOLBY 
Ve dnech 15., 16., 22. a 23. října se 
na naší škole konaly komunální         
a senátní volby. Pro žáky naší školy 
to znamenalo dřívější odchod domů, 
což, zdá se, vzbudilo velké nadšení. 
A jen tak pro zajímavost: na Praze 15 
zvítězila ODS, těsně v závěsu za ní 
byly strany TOP 09 a ČSSD. 
Senátorem se stal PhDr. Milan Pešák, 
první nevidomý senátor v historii ČR. 
                                  Romana Šímová 

časopis.krimda@seznam.cz 
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