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Milí spolužáci, 
pololetí máme za sebou, další číslo Křimdy je na světě a my z redakce 

jsme do něj pro Vás již potřetí posbírali novinky z naší školy i okolí. A 

co si přečtete tentokrát? Například něco o „lyžáku“, na který se 

vypravila část 2. stupně, ale samozřejmě si pro Vás na svých 

stránkách něco připravila i každá z tříd. Tak snad se nebudete nudit.  

 Přejeme hezké počtení….. 

                
                                                                                                    Vaše redakce 
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Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Ladislava Fuková. 
 
1.  Jak dlouho učíte na naší škole? 
Už je to taky pěkný řádek let. Učím tady 
od školního roku 1991-92. 
 
2.  Kterou třídu máte nejraději? 
Snažím se nedělat mezi nimi žádné rozdíly. 
Dá se říct, že mám ráda všechny žáky.       
A kterou třídu mám nejraději? Přece tu, 
která mi dělá radost svými dobrými 
výsledky. 
 
3.  Co byste chtěla změnit na naší škole? 
Rozhodně bych žádné radikální změny 
nedělala. Myslím, že máme dobrou školu, 
v níž se neustále něco děje. 
 
4.  Který předmět jste měla nejraději,     
     když jste studovala? 
Na škole jsem nejraději měla ruský jazyk, 
německý jazyk, český jazyk a dějepis. 
Proto jsem si také tyto dva cizí jazyky 
vybrala jako obor pro studium. 
 
5.  Chutnají Vám obědy ve školní  
     jídelně? 
Ano, s jídelníčkem naší školní kuchyně 
jsem velmi spokojená. 
 
6.  Čím jste chtěla být, když jste byla  
     malá? 
Už si ani pořádně nevzpomínám, čím jsem 
chtěla být. Vím, že rozhodně ne učitelkou. 
Pro toto povolání jsem se rozhodla až těsně 
před maturitou. 
 
7.  Co děláte ve volném čase? 
Ráda čtu, věnuji se svému psímu 
miláčkovi, chodím do kina,do divadla. Ze 
sportu mám nejraději plavání. 
 
8.  Který věk se Vám zdá nejlepší            
a proč? 
Neumím na tuto otázku jednoznačně 
odpovědět. Podle mého názoru je každý 
tak starý jak se cítí. Každý má své klady    
a zápory. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Jakou posloucháte hudbu? 
Nejraději relaxuji při poslechu klavírních 
koncertů, líbí se mi operní hudba a balet. 
Mezi další hudební žánry, které mám ráda, 
patří šansony. 
 
10.  Jaké oblečení nosíte nejraději? 
V oblékání se projevuje vkus a možnosti 
každého. Pěkné oblečení dodává lidem 
sebevědomí. Vždy se mi líbilo oblečení 
klasické. Nejraději nosím pohodlné            
a praktické věci, ve kterých se cítím dobře. 
 
11.  Jaké je Vaše největší přání? 
Pokud je člověk zdravý, tak si přece může 
splnit spoustu svých přání. 
 
12.  Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? 
V poslední době upřednostňuji lehčí, 
zdravější jídla. Mám ráda zeleninové saláty 
a těstoviny na všechny možné způsoby. 
Takže vlastně italská kuchyně. 
 
 
                                                                                       
Adéla Karmazínová a Monika Harutunyan

INTERVIEW 
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Sčítání lidu, domů a bytů 
 
 Ani Praha 15 se nevyhne sčítání lidu a majetku. 
Celorepubliková akce proběhne v březnu 2011. Ovšem 
toto sčítání se netýká jen České republiky, v letošním 
roce proběhne ve všech státech Evropské unie. Sčítání 
se pravidelně opakuje každých deset let. Organizaci celé 
akce zajišťuje Český statistický úřad.  
 Možná že nevíte, že účast na Sčítání lidu, domů 
a bytů je podle zákona povinná. Kdo by se chtěl 
vyplňování formulářů vyhnout, může dostat pokutu až 
10 tisíc Kč.  
 A jak bude vlastní sčítán probíhat? Každou 
domácnost navštíví sčítací komisař, který vám v období 
mezi 7. a 25. březnem doručí sčítací formuláře. Po jejich 
vyplnění (od 26. března) je můžete předat zpět sčítacímu 
komisaři nebo na poště, popř. zaslat Českému 
statistickému úřadu. Novinkou letošního sčítání je 
možnost vyplnit a odeslat formulář elektronicky. 
  A co všechno se bude zjišťovat? Například 
počet členů domácnosti, jejich nejvyšší dosažené 
vzdělání, zaměstnání, velikost bytu, údaje o dojíždění za 
zaměstnáním apod. 
 Veškeré informace o sčítání lidu najdete na 
stránkách www.scitani.cz. 
                                               Mgr. Simona Procházková 

 

CO SE DĚJE NA PATNÁCTCE 

Masopust v Hostivaři 
 
 V sobotu 5. března proběhl v Toulcově 
dvoře již tradiční masopust. Součástí akce byl 
průvod masek starou Hostivaří zakončený 
tradiční popravou kobyly. K poslechu i tanci 
zahrál folklorní soubor Šafrán z Jablonce nad 
Nisou. Samozřejmě nemohlo chybět ani něco 
k snědku – návštěvníci si mohli pochutnat na 
tradičních českých pokrmech jako jsou jelítka, 
tlačenka, jitrnice nebo domácí klobásy. Kdo je 
spíše na sladké, jistě ocenil masopustní koblihy   
a perníčky.  
  Oceněny byly nejlepší masky a na závěr 
proběhl další tradiční obřad – pochování basy. 
Výtěžek z celé akce bude použit ve prospěch 
veřejné sbírky na podporu výukových, 
výchovných a kulturních aktivit v Toulcově 
dvoře. 
                                       Mgr. Simona Procházková 
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CO SE DĚJE NA PATNÁCTCE 

Kampaň za odstranění psích exkrementů aneb za „Patnáctku” čistější 
 
Vážení občané (venčitelé psů), 
nedodržující § 47b, odst. 1, písm d) zák. č. 200/1990 Sb v platném znění o přestupcích stejně jako 
je BĚŽNÉ a normální jezdit MHD s jízdenkou, nakupovat s košíkem či vozíkem, zaplatit účet 
v restauraci, chodit na zelenou po přechodu, jíst příborem, nechodit nahý na veřejnosti, nepředbíhat 
ve frontě na cokoli apod. 
Je BĚŽNÉ A SLUŠNÉ uklízet po svém čtyřnohém příteli (případně i po sobě). 
Nebaví Vás to, je Vám to nepříjemné? Pak venčete svého psa ve vlastním obývacím pokoji. 
Ostatní totiž NEBAVÍ a je jim NEPŘÍJEMNÉ vyhýbat se všem hromádkám, umývat boty, kočárky 
a někdy i celé děti, když upadnou. 
Že to má uklidit obec, když vybírá za psy poplatky? Jednou za rok určitě ano, ale proč utrácet 
další peníze nás všech z obecní pokladny za úklid chodníků znečištěných bezohlednými 
jednotlivci?! 
Všem, kteří po svých pejscích uklízejí, srdečně DĚKUJEME a velmi si toho ceníme. Stejně tak       
i oceňujeme všechny, kteří nás v této kampani osobně podpoří. 
Nejúčinnější způsob jak lidi přimět dodržovat pravidla slušného chování a zákony je nebýt 
lhostejný k jejich dodržování (netýká se jen psů). Oslovujte prosím neukázněné obyvatele, ať už to 
jsou nesbírači po svých psech, ničitelé košů na psí exkrementy, odpadkových košů či kdokoli, kdo 
ničí naše okolí. 
Že není třeba sbírat exkrementy v travnatých plochách? 
– Kdo je sbírá i v trávě, ví, jak moc je těžké vyhýbat se ostatním hromádkám, aby je neměl na 
svých botách. 
– Kdo chodí s malým dítětem, ví, že po trávě chodí raději než po chodníku. 
– Kdo seče trávu křovinořezem, ví, jak nepříjemně špinavý a zapáchající je pak jeho oděv. Je těch 
důvodů pro Vás málo?  
                                                                                                                        Rada MČ Praha 15 
 

 I my se připojujeme k této kampani, 
protože pohybovat se v okolí naší školy je často 
velké dobrodružství se špatným koncem. Je 
smutné, když majitel venčí svého psa a jeho 
hromádku nechá ležet jen pár metrů od 
odpadkového koše s papírovými sáčky na 
exkrementy. Nebo máte takhle šikovného psa? 
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Pomáháme potřebným 
 
 V lednu proběhla již tradičně na naší škole sbírka ošacení, obuvi, 
hraček a dalšího textilu pro Občanské sdružení Diakonie Broumov. 
Darované věci slouží jako humanitární pomoc pro sociálně potřebné. Při 
zpracování materiálu vznikají pracovní místa pro občany z okraje 
společnosti. V neposlední řadě je velkým pozitivem i ochrana životního 
prostředí, protože textil neskončí na skládkách nebo ve spalovnách, ale 
bude dále využit.  
 Za organizaci sbírky na naší škole děkujeme paní učitelce Květě Nekolové. 
 
 
 

NOVINKY OD NÁS 

Pohádkový zápis prvňáčků 
 
 Už víte, že 17. a 18. ledna proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. Za příjemnou 
atmosféru vděčíme našim žákům z pátých tříd, kteří se na dvě odpoledne proměnili v pohádkové 
bytosti. Víly, princezny čarodějnice, kočka a jelen, pirát, Beruška a Křemílek vítali příchozí děti, 
provázeli je po škole, ukazovali zvířátka, o která pečují žáci z přírodovědného kroužku, společně 
malovali, hráli různé hry a luštili připravené hádanky a rébusy. 
 A kdo nám pomáhal? Z 5. B Karolína Baloh, Angelina Zhyhar, Zuzka Petrová, Daniela 
Šebková, Verunka Fišerová, Adam Ježdík, Nela Štěpánová, Simonka Morongová a Verunka 
Trávníková. Z 5. A to byli Eliška Wenzlová, Markéta Staňková, Dominika Dvořáková, Martin 
Vokál, Anežka Rotreklová a Anička Durychová. 
 Na zápis se dostavilo celkem 80 budoucích prvňáčků, v příštím školním roce se tedy budou 
otvírat tři první třídy. 
                                                                                                                             Žáci V. A a V. B 
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Adopce na dálku 
 

 Naše škola je již několik let zapojena do projektu Adopce na dálku. Co je cílem tohoto 
projektu? Jedná se o charitativní program zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem z daleké Indie 
formou podpory jejich vzdělání a základní zdravotní péče, aniž by musely opustit vlastní rodinné      
a kulturní zázemí. V rámci oblasti vzdělání je dárcovský příspěvek využíván konkrétně na školní 
pomůcky jakými jsou bezpochyby učebnice, psací potřeby, knihy, dále pak na školné, školní brašnu     
a uniformu, popřípadě cestovní výdaje, musí-li dítě za vzděláním dojíždět. 
 Záměrem projektu je také zvýšit obecné povědomí Indů o důležitosti vzdělání pro další vývoj 
člověka a růst jeho osobnosti. Rodiče často nemají dostatek financí na zajištění vzdělání svým dětem. 
Obvykle je pro ně nepochopitelné, co by jejich dětem vzdělání mohlo přinést. Samotným rodičům se 
totiž většinou žádného vzdělání nedostalo. Děti jsou pak nuceny podílet se pouze na zajištění chodu 
domácnosti a hospodářství, pracují na poli či pomáhají při pastvě dobytka, aby zvýšily příjem rodiny. 
 Naším „adoptovaným“ je indický chlapec Ashwath, s kterým si několikrát do roka 
korespondujeme, dozvídáme se tak o jeho studijních úspěších, o jeho rodině i o způsobu života ve 
vzdálené Indii. Součástí dopisu je rovněž informace od koordinátora, jenž sleduje pokrok 
podporovaných dětí v intelektuální, sociální, fyzické a duchovní sféře. Dopisům od Ashwatha se 
věnujeme převážně v hodinách anglického jazyka, při kterých si naši žáci v průběhu překladu            
a následného tvoření odpovědí na dopis nejen zpestřují výuku cizího jazyka a rozšiřují své obzory, 
ale rovněž si osvěžují klasický způsob korespondence, který v současnosti plně nahrazuje 
elektronická komunikace formou textových zpráv či mailů. V neposlední řadě si žáci díky upřímné 
vděčnosti, jež je z Ashwathových dopisů zřejmá, uvědomují, že patří mezi ty „šťastnější“, jelikož 
strava, možnost vzdělávat se a dostupná lékařská péče není v některých zemích vůbec 
samozřejmostí!  
 
                                                                 Mgr. Petra Nedvědová 
 
 
Drazí přátelé, 
 
„V našich srdcích máme vděk za vše, co pro nás děláte, aby se nám dařilo dobře a abychom se mohli 
přiblížit našemu vysněnému cíli, kterým je plnohodnotný, samostatný život!“ 
Výše zmíněný citát skutečně vystihuje pocity dětí, zvláště těch chudých a životem poznamenaných, 
kterým i nadále s obdivuhodnou oddaností a odhodlaností pomáháte. Vaše laskavost vštěpuje naději 
a důvěru do života těch dětí, které by jinak nemohly ukázat světu svůj talent a kreativitu. 
Dovolte, abych Vás seznámila s aktivitami, které vykonáváme: 
Realizace: 
Jedním z hlavních úkolů, které jsme si předsevzali splnit, bylo začlenit rodiče do našich programů, 
aby se podařilo poskytnout dětem jakousi základnu pro splnění jejich snů. V tomto směru nám 
setkání s rodiči umožnila prodiskutovat potíže dětí a hledat řešení jejich problémů. Pro usnadnění 
spolupráce s naším centrem byl zřízen rodičovský výbor. Rodiče odsouhlasili, že budou své děti 
motivovat ke studiu a že je dopraví na všechny pořádané programy. Uvědomili si totiž, že společná 
spolupráce obou stran přinese úspěch! 
Návštěva členů rodiny: 
Abychom více porozuměli každému z dětí a jejich potřebám, rozhodl se náš tým je navštívit. 
Doprovázeli nás členové rodičovského výboru. Tato návštěva nám umožnila pochopit nejen chování 
dětí, ale také jaká opatření učinit, abychom jim pomohli. Z našeho setkání bylo více než kdy jindy 
zřejmé, že chudí stále čekají na pomoc od druhých, která by jejich dětem umožnila vzdělávat se.  

NOVINKY OD NÁS 
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Podpora talentů: 
Každou neděli pořádáme pro děti hodiny hudby, tance, kreslení, Tabaly a mluvené angličtiny. 
Tyto hodiny navštěvuje více než 90 dětí, které čekají na příležitost, kdy se mohou něco nového 
přiučit. Rodiče mají velký zájem na tom, aby jejich děti mohly tyto hodiny navštěvovat. 
Prázdninový tábor: 
Děti od 5. do 10. ročníku byly vybrány, aby se zúčastnily prázdninového tábora, kde se 
věnovaly tvořivému psaní. Kromě tvořivého psaní se však také učily, jak uspořádat svůj čas, 
aby jim to usnadnilo studium. Každý si pak vytvořil svůj individuální časový plán, který jim 
pomůžeme zrealizovat i v běžném životě. 
Oslava: 
Pro všechny děti jsme v našem centru zorganizovali oslavu Deepavali. Při této příležitosti jsme 
jim rozdali dárky. Lidé se této oslavy zúčastnili velmi rádi a snažili se děti motivovat ke 
společnému životu, práci, pokroku a v neposlední řadě rovněž k vzájemné úctě. 
 
                                                                                          S úctou, Sr. Leena SRA (koordinátor) 

 
 
Moji drazí přátelé, 
 
 Jsem Váš Ashwath Y. a mám se dobře. Doufám, že i Vám se dobře 
daří.  
Rád bych napsal pár vět o sobě. Tento rok je velmi důležitý pro mou 
budoucnost. Dobře se učím a svědomitě se připravuji na zkoušky. Doufám, 
že budu mít dobré výsledky. 

 Zúčastnil jsem se různých sportovních aktivit, 
které naše škola pořádá. Absolvoval jsem běh na 400 
metrů, štafetu na čtyřikrát 400 metrů                    
a badmintonový zápas. Byl jsem dokonce vybrán, 
abych reprezentoval naši školu na státní úrovni. 
 Oslavili jsme ve škole Den nezávislosti, Gandhi 
Jayanthi a mnoho dalších svátků. Doma jsme slavili 
Gowri-Ganesh, Dasaru, Nagaru pancahmi a další 
náboženské svátky. Když se v tyto dny sejdeme jako 
rodina, připravujeme rozmanité cukroví a máme         
i speciální modlitby pro tyto příležitosti. 

 Během těchto prázdnin jsem se setkal se svými přáteli a bývalými 
učiteli. Navštívil jsem rovněž babičku, u které jsem pár dnů zůstal. Také 
jsem ovšem pomáhal rodičům, studoval, sportoval a sledoval televizi. 
 Jsem Vám velmi vděčný za Vaši pomoc, která mi umožňuje se 
zdokonalovat. Škola začne opět v prosinci a budeme pořádat oslavu na 
ubytovně. Před ukončením dopisu bych Vám ještě rád popřál šťastné Vánoce 
a rok 2011. Ať Vám přinese jen samou radost! 
 
                                                           S pozdravem Váš Ashwath 

                                                            NOVINKY OD NÁS 
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Naši páťáci kompostují a slaví úspěchy 
 
 V loňském školním roce se první stupeň přihlásil 
do projektu „Kompostování na školních zahradách“. Na 
jaře jsme kompostér umístili na školním pozemek            
a „krmili“ ho bioodpadem, např. větvičkami, trávou, 
zbytky z ovoce a zeleniny. Po prázdninách jsme se 
k němu zase znovu vrátili a v práci pokračovali.  
 Díky tomuto projektu jsme se naučili a prakticky 
si vyzkoušeli, jak z bioodpadu vzniká humus. Zjistili 
jsme, jací živočichové v kompostu žijí, a také jsme 
pochopili, že díky kompostování můžeme šetřit i životní 
prostředí. Velkou odměnou pro nás bylo celkové 
vyhodnocení tohoto projektu. Z 66 přihlášených škol se 
naše škola dostala mezi prvních 6 nejlepších. Žáci 5. A 
byli pozváni na MHMP na slavnostní vyhlášení, kde 
obhájili prezentací svůj projekt, získali diplom a ještě si 
odnesli pěkné ceny. Teď se náš kompostér uložil 
k zimnímu spánku. Takže zase na jaře ☺!!! 

Mgr. Jaroslava Koubíková 
 

NOVINKY OD NÁS 

Naši úspěšní žáci 
 
 Dne 21. ledna 2011 se vítězové školního kola 
Konverzační soutěže v německém jazyce na ZŠ Křimická  
zúčastnili obvodního kola. Sešli se již po několikáté 
v přátelském a příjemném prostředí Gymnázia Omská           
a soutěžili v jazykových disciplínách jako je poslech, 
komunikace na vylosované téma a popis obrázku. 
Naši žáci byli úspěšní: 
Dominik Telvák , žák 7. A, obsadil v kategorii 1A 1. místo. 
Denisa Suchanová za 8. A se umístila v kategorii 2A na       
1. místě a bude reprezentovat náš obvod v krajském kole. 
Eliška Babiánková z 9. A obsadila v konkurenci žáků 
gymnázií pěkné 3. místo. 
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 
                                                              Mgr.Ladislava Fuková 
 

 Tomáš Kuchta ze 3. A se 
věnuje své zálibě – fotbalu již 3 roky. 
Hraje za SK Horní Měcholupy. Na 
fotbalovém turnaji v Radotíně vyhrál 
cenu za nejlepšího hráče. 
Blahopřejeme. 
 
 Ondřej Veselý, žák 3. A, se dne 
22. ledna 2011 zúčastnil Gracie Cupu 
v Brazilském JIU - JITSU v Praze. 
Závodilo se v kategorii GI (v kimonu)  
a NO GI (bez kimona). Ve své váhové 
kategorii obsadil výborné 3. místo. 
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších 
sportovních úspěchů. 
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V prvním pololetí školní roku 2010/2011 prospěli s vyznamenáním na II. stupni tito žáci:  

                                                            NOVINKY OD NÁS 

Na prvňáčky čekalo jejich úplně první vysvědčení 
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7. A 
Bartoška Lukáš 
Kohout Michal 
Košnař Jakub 
Kurdiovský Matěj 
Maxová Pavla 
Mleziva Petr 
Mlezivová Kateřina 
Mordová Markéta 
Morongová Soňa 
Pokorná Ester 
Smělá Marie 
Šímová Romana 
Trejbalová Adéla 
Tytor Nikita 
Valová Dagmar 
Zelená Lucie 
 

8. A 
Bochníčková Veronika 
Harutjunjanová Monika 
Hasenöhrlová Lucie 
Jarešová Anna 
Jelínek Filip 
Němečková Aneta 
Suchanová Denisa 
Štěpánek Michal 
 

6. A 
Blažek Michal 
Demjanovičová Michaela 
Hynková Karolína 
Kašíková Denisa 
Krotilová Martina 
Pavlíková Petra 
Rozumek Kryštof 
Šindelářová Kateřina 
Teichmanová Barbora 
Tománek Adam 
Vápeník Adam 
Vondra Jaromír 
Vyhnánková Svatava 
 

9. A 
Babiánková Eliška 
Bureš Ondřej 
Kuzmin Alexey 
Štěpánová Kristýna 
Vítek Jan 
 



 
 
 
 

NOVINKY OD NÁS 

Plesání na Křimické 
 
 Je za námi další z tradičních školních plesů. Ten letošní devatenáctý proběhl 25. února 
a přinesl opět dobrou náladu a mnohá překvapení. I když je ples určen dospělým, do jeho přípravy 
se zapojí i děti. Všichni chceme, aby se rodičům večer líbil. Letošní téma „Božský“ bylo spojeno 
s písničkami „božského“ Karla Gotta. Jeho portréty pro výzdobu stěn malovali velcí i malí. Nutno 
říci, že některé byly moc povedené. K dobré náladě přispěla i bohatá tombola. Děkujeme všem 
dárcům, kteří se na ní podíleli. 
 K plesu patří i předtančení – velkou radost nám udělaly mažoretky z petrovického oddílu 
(byly mezi nimi naše současné i minulé žákyně) a  dvě děvčata s moderním tancem. No a úspěch 
mělo i vystoupení učitelské, na které návštěvníci vždy netrpělivě čekají. 
A teď už nezbývá než se těšit na ten příští ples, jubilejní dvacátý. 
                                                                                                          Mgr. Jana Kučerová 
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 Od 26. února do 5. března se uskutečnil lyžařský výcvik pro druhý stupeň. Nejeli všichni – 
z každé třídy se zúčastnilo jen několik žáků. Sraz byl kolem poledne u úřadu Prahy 15. Asi po 
dvouhodinové jízdě jsme dorazili do hotelu Alfonska na Benecku. Postupně jsme se zabydlovali. 
Pokoje byly po pěti nebo po dvou, ale i na některých dvoulůžkových pokojích jsme spali tři.  
 Jídlo nám moc nechutnalo až na snídaně, které byly připravovány formou švédských stolů. 
Druhý den jsme šli lyžovat. Byli jsme rozděleni do tří skupin: na snowboardisty a lepší a horší lyžaře. 
Na svah jsme se vydali pod vedením instruktorů Jany, Aničky a Ondry. V areálu byly dvě modré, 
jedna černá a jedna červená sjezdovka. Většinu času jsme ale lyžovali na nejdelší – červené sjezdovce, 
na kterou jako na jedinou vedla sedačková lanovka.  
 Jedno odpoledne jsme šli na výlet na nedalekou rozhlednu, a dokonce jsme si mohli vyzkoušet 
i snowtubing. Snowtubing je zábavná a možná i trochu adrenalinová atrakce, kdy sjíždíte po uměle 
vytvořené dráze na speciálních „pneumatikách“. Dokonce se uskutečnily i dvě diskotéky s DJ 
Arnoštem.  
 Lyžák se nám velmi líbil a vůbec se nám nechtělo domů. Klidně bychom jeli hned znovu. Proto 
určitě pojedeme i příští rok... 
                                                                                                                               Za 7. A Lucie Zelená 

                                                            NOVINKY OD NÁS 
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1. ROČNÍK 

Návštěva dětí z MŠ Boloňská 
 
 Pondělí 10. ledna 2011 bylo pro 
naše prvňáčky významné, neboť jsme 
přivítali v I. A a v I. B předškoláky z MŠ 
Boloňská.  
 Předškoláci nám přednesli básně, 
nakresli si obrázek, podepsali se na tabuli, 
našli a poznali písmenka, zahráli si s námi 
hry, podívali se, jak prvňáci píší do 
písanek, dokonce si vyzkoušeli sezení 
v lavicích. Na závěr jsme si společně 
zazpívali.  
   Věříme, že se jim bude u nás ve 
škole příští rok líbit, a přejeme jim úspěšné 
a radostné první školní krůčky.    
                                             Irena Vojtová 

Barevní hraní  
 
 Které barvy je na světě nejvíc? Toť otázka a slovo do pranice. My jsme se do takové 
malé pranice ve třídě 1. B pustili na začátku února. Měli jsme ve třídě na návštěvě 
skřítky Červenku, Zeleňouše, Modravce a Žluťáka. Ti se dohadovali, které barvy je na světě 
nejvíce. My jsme jim zařídili domečky, do kterých jsme nanosili věci v jejich oblíbené 
barvě. Nejvíce zařízený domeček měl náš Žluťák. Děti si ve skupinkách skřítky vyrobily. Ti 
dodnes dohlíží na to, jak se ve třídě pěkně pracuje.  
 Abychom zjistili potřebné informace k rozřešení skřítkovského sporu, byly vysílány 
barevné hlídky do tříd prvního stupně, kde probíhalo velké sčítání barev. Naši starší 
spolužáci nám hodně pomáhali a oblékli si barevné oblečení, aby podpořili jednotlivé 
skřítky. Paní učitelky pak pomohly se sčítáním ve svých třídách. Pro kontrolu bylo sčítání 
provedeno ve dvou dnech po sobě.  
 A výsledek? Na celé čáře vyhrála barva modrá, na dalších místech se umístila zelená 
a červená a na posledním místě byla žlutá. Ale když se k tomu přidají i naše předměty 
nasbírané do domečků, tak se žlutá vyrovnala červené a zelené.  
 Co z toho vyplývá? Asi na tom něco bude, když se říká, že žijeme na Modré planetě. 
Co jsme se naučili? Třeba to, že různými metodami lze porovnat a utvořit statistický údaj,    
i když s počty teprve začínáme, a také třeba to, že bez spolupráce a pomoci druhých se 
některé úkoly zvládají velmi obtížně. 
 A co si myslíte vy? Které barvy je na světě nejvíce? 
                                                                                                                           Petra Mikulová 
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2. ROČNÍK 

Naše malá ZOO 
 

 V přírodovědném kroužku na naší 

škole najdete nejrůznější zvířátka. 

Chováme 3 hady – krajtu královskou      

a dvě užovky červené. Jsou to útěkářky, 

stále hledají skulinku, kterou by se 

protáhly. V drátěné voliéře žije párek 

zelených leguánů. Sameček se nyní 

uzdravuje po nemoci a u samičky čekáme 

v nejbližší době vajíčka. 

 V teráriích žijí dvě rosničky, 

strašilka a velký šnek. Dále máme dvě 

vodní želvy a želvy suchozemské – 

pardálí, ostruhatou, zelenavou a želvy 

stepní. Chováme také různé hlodavce, 

např. osmáky degu, křečky zlaté, 

myšku a morčátka, která se nám úspěšně 

rozmnožují. Loni jsme dostali darem 

pěkné akvárium i s rybičkami.                    

 V tomto týdnu jsme zaseli semínka 

rajských jablíček a ve skleněné vitríně 

jsme vytvořili malý prales s broméliemi   

a různými druhy kapradí. 

 U nás se stále něco děje, většinu 

zvířátek si děti mohou půjčit na víkend 

domů. S krmením a údržbou terárií nám 

hodně pomáhají děti ze IV. B a  VII. A. 

Většina z nás už doma zvířátko má a umí 

se o něj dobře starat.                    
  Těšíme se na nové přírůstky 
morčat, křečků, osmáků i leguánů. 
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3. ROČNÍK 

Pohádka v Domově 
důchodců  
 
 Dne 22. února 2011 potěšili žáci 
3. A a 3. B svojí návštěvou babičky 
a dědečky v Domově důchodců              
v Horních Měcholupech. Zahráli jim 
pohádku O dvanácti měsíčkách a na 
rozloučenou jim předali vlastnoručně 
vyrobené „Sluníčko pro zdravíčko“. 
Představení i dárečky dojaly všechny 
přítomné až k slzám. 
 

Výstava PLAY  
 
 Velmi zajímavou interaktivní výstavu 
Petra Nikla s názvem Play shlédli žáci 3. A 
a 3. B ve výstavní síni Mánes. S vystavenými 
objekty si mohli žáci libovolně hrát 
a manipulovat.  Nejvíce je zaujal Periskop, 
Křeslo ticha, Kroužkový kanón, Maják, 
Tubusy, Duhový hranol, Vlnivé kolo, 
Magnetické stoly, Bludiště světla a Fontána 
libosti. Výstava se dětem nejen líbila, ale      
i podnítila jejich fantazii a představivost. 
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4. ROČNÍK 

Z naší tvorby: 

Denisa Libánská 

Stephanie Chajkinová 
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Návštěva v Národním divadle 
 
 Poslední den školy, tedy 22. prosince, jsme si dali krásný dárek k Vánocům a vydali se 
do vánoční Prahy, ale hlavně jsme navštívili Národní divadlo, abychom se blíže seznámili 
s jeho jednotlivými částmi. Prošli jsme místností, kde se ukrývají základní kameny 
k Národnímu divadlu, z hlediště jsme viděli oponu Vojtěcha Hynaise, posadili jsme se do 
krásných červených sedadel jak v přízemí, tak i na galerii a putovali jsme s hrdinou po 
památných místech české historie, která jsou zobrazena na lunetách ve foyer. Prostřednictvím 
této prohlídky jsme se alespoň na chvíli přiblížili době národního obrození. 
 Vánoční atmosféru jsme zakončili na Staroměstském náměstí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ROČNÍK 

Sobotní odpoledne se Sněhovou královnu 
 
 V sobotu 29. 1. 2011 se naše třídy 5. A a 5. B ze ZŠ Křimická vypravily do divadla. 
Společně s třídními učitelkami jsme se rozhodli pro činohru Sněhová královna od H. Ch. 
Andersena. Než jsme zasedli do nádherně vyzdobeného hlediště Stavovského divadla, 
zavzpomínali jsme také na historii a  stihli si prohlédnout i Karolinum, historické sídlo 
Univerzity Karlovy. 
 Činohra se moc povedla! Nám se nejvíce líbila Iva Janžurová ve všech svých rolích: 
babičky, květinové babičky, loupežnice a Finky. Dále nás zaujal Havran a mě osobně okouzlil 
kostým Sněhové královny, kterou skvěle zahrála Miluše Šplechtová. 
Domů jsme se vraceli s krásným zážitkem a nadšeni z dobře stráveného odpoledne. Nebyla to 
promarněná sobota! 

Adéla Dočkalová, Mgr. Iveta Matyášková a kolektiv 5.B 
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R A J Č E O 
Č K A Č E R 
R U K A R Y 
U A U T O B 
B O B O T Y 
Č O Č K A  I 

ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Pomoz krokodýlovi dostat se k vejcím 
Luxair let 707 do Vídně. 
Kapitán hovoří k cestujícím:  
„Mám pro vás jednu špatnou    
a jednu dobrou zprávu. Na 
palubě máme únosce letadla. 
Sedí v kabině u pilota. A ta 
dobrá zpráva je, že chce letět na 
Hawai!“ 

Pepík z koupelny: 
„A jakou košili mi dnes, 
maminko, dáš?“ 
„S krátkým rukávem. Proč se 
ptáš?“ 
„Jen abych věděl, jak vysoko si 
mám umýt ruce.“ 
 

Psí karneval 
Kočky by kupovaly Whiskas 

AUTO  RAJČE 
BOB  ROTA 
BOTY  RUB 
ČOČKA  RUKA 
JAKUB RYBY 
KAČER 

 

Dvě kukačky sedí vedle sebe, jedna druhou však nevidí. 
Co je to?  (tajenka) 
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6. ROČNÍK 

Škola vaření 
 
 V šesté třídě se nám v rozvrhu objevil jeden zajímavý předmět – vaření. Při hodinách si 
zkoušíme různé recepty, ale příprava už začíná dříve, protože si sami musíme nakoupit potřebné 
suroviny. V první hodině jsme se pokusili vytvořit různé zeleninové saláty, ale už v druhé hodině 
jsme se pustili do pečení – a vznikl výborný pizza závin, na kterém jsme si všichni pochutnali. 
Zatím jsme tedy úspěšnými kuchaři  a už se těšíme na další recepty.   
                                                                  
                                                                                                  Petra Pavlíková, Kačka Šindelářová 
 

Interaktivní p ředstavení 
v anglickém a německé jazyce 
 
 Na naší škole se čarovalo 
anglicky a německy. Navštívil nás totiž 
kouzelník Zee s představením Easy 
English with Zee. Se svojí asistentkou 
Šárkou předvedl několik zajímavých 
triků, do nichž samozřejmě zapojil i nás 
žáky. Za odměnu jsme dostali lízátko. 
Představní nás pobavilo a zároveň jsme 
se procvičili v angličtině a v němčině.  
 
   Petra Pavlíková a Kačka Šindelářová 
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 Dne 17. února jsme se 
zúčastnili výstavy předního 
barokního malíře Karla Škréty ve 
Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně 
Pražského hradu. Výstava s názvem 
Doba a dílo zahrnuje celkem přes 
400 exponátů. Karel Škréta je 
představen nejen jako malíř             
a kreslíř, ale zároveň i autor 
grafických listů. Velmi nás zaujaly 
detailně propracované mapy nebo 
zobrazení měst. Součástí výstavy 
jsou i práce Škrétova syna a jeho 
žáků. Výstava, která byla zahájena 
při příležitosti 400. výročí malířova 
narození, potrvá až do 10. dubna. 
Všem vřele doporučujeme návštěvu. 
 
                      Kateřina Mlezivová 
 

7. ROČNÍK 

ZOO Praha – Cizokrajné 
ekosystémy 
 
 V úterý 1. března jsme navštívili ZOO 
Praha. Od paní učitelky Merxbauerové jsme 
dostali pracovní listy Cizokrajné ekosystémy. 
Naším úkolem bylo doplnit informace 
k různým živočišným druhům a poznávat 
jednotlivé duhy podle jejich charakteristiky. 
Pracovali jsme ve dvojicích. Mohli jsme se 
pohybovat po celé zoologické zahradě, 
jediným limitem pro nás bylo včasné 
odevzdání pracovních listů. Výlet se nám moc 
líbil. 
 
             Kateřina Mlezivová a Romana Šímová 
            Foto: Kačka Šindelářová 
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8.  ROČNÍK 

Etologie 
 
 Víte, co je to etologie??? My už ano, ve čtvrtek 3. března jsme totiž navštívili 
pražskou zoologickou zahradu, kde jsme se všechno dozvěděli.    
 Výukový program zaměřený na chování živočichů probíhal ve spodní části ZOO. 
Zastavili jsme se u různých exotických zvířat, a dokonce jsme si pohladili i srst mravenečníka 
a tygra. V jednotlivých pavilonech nás čekal výklad a krátká diskuze. 
  Dozvěděli jsme se například o vlivu životních potřeb na chování zvířat nebo 
o adaptaci různých druhů na měnící se podmínky prostředí. V pavilonu lidoopů jsme byli 
seznámeni se schopností goril naučit se znakovou řeč nebo rozpoznávat vlastní tvář v zrcadle.  
 
                                                                                                               Lucie Hasenhöhrlová 

Výstava 
 

17. února jsme navštívili výstavu 
obrazů Karla Škréty, kterou uspořádala 
Národní galerie v Praze. 

Viděli jsme přes 400 jeho děl a pár 
soch z jeho současnosti. První část se 
odehrávala v Jízdárně Pražského hradu a pak 
jsme se postupně přesunuli do Valdštejnské 
jízdárny, kde pokračovala druhá část 
výstavy. Z celé výstavy jsme měli zadaný 
úkol a ve škole jsme z něj psali slohovou 
práci. Výstava se nám líbila, ale je 
samozřejmé, že bychom raději seděli v kině.  
              
                                     Lucie Hasenhöhrlová 
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9. ROČNÍK 
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Pro chytré hlavy 
 
 Před pár dny mi kamarád vyprávěl, jak na vysoké kole dostal spolu 
se 120 kyberneťáky zdánlivě jednoduchou slovní úlohu. Vymýšleli všelijaká 
řešení pomocí rovnic a postupů, jejichž názvy jsem si ani nezapamatoval,          
a výsledek byl, že všichni pohořeli. Výsledek se jaksi nedostavil. Doma sdělil 
zadání příkladu osmileté dceři, která během několika málo vteřin oznámila: „To 
je jasný, ne?“ a z hlavy sdělila výsledek. Ačkoli nejsem žádný matematický 
nadšenec, úloha mě zaujala a předkládám ji i vám. Pokud se doberete výsledku, 
gratuluji, jste na úrovni dítěte ze druhé třídy. Pokud ne, můžete se uklidnit, že 
jste na úrovni vysokoškolských matematiků.  
 
Zadání úlohy:  
Z bodu A směrem k bodu B (domů) jde muž se psem 20 km dlouhou cestu 
rychlostí 4 km za hodinu. Společně s ním vyběhne pes a běží až k domovu. Tam 
se otočí a běží zpět naproti pánovi, který za tu dobu popošel o kus dále. U pána 
se opět otočí a běží k domovu a zpět tak pořád dokola. Pes běží rychlostí 30 km 
za hodinu. Kolik kilometrů uběhne pes?   
(Řešení najdete na  této straně.) 
                                                                                                          Ondřej Bureš 
                                                                                                                                                       

Řešení: Pejsek je opravdový sportovec, protože celkem uběhne 150 km. 

Lyžařský kurs 
 
 Ve dnech od 26. února do            
5. března  se velká část naší třídy 
zúčastnila lyžařského výcviku – 
„lyžáku“. Někteří z nás lyžovali jiní 
jezdili na snowboardech, ale spoustu 
zábavy jsme si užili všichni. Kromě 
řádění na svahu jsme absolvovali také 
výlet, a nechyběly ani diskotéky.  
 Nakonec jsme ale stejně museli 
nasednout do autobusu a vrátit se po 
krátkém odpočinku zpátky do Prahy 
k psaní domácích úkolů a jiným 
povinnostem. 
                                Lenka Šnebergerová 



SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ SOUTĚŽ  
 
Hola, hola! Pravá křimďácká soutěž vás volá! 

Vymyslete vtipný text do bubliny k obrázku         

a pošlete nám ho na soutez.krimda@seznam.cz.  

Nejvtipnější příspěvek získá skvělou odměnu! 
 

 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

Vyber největší podobu 

SUDOKU - lehké 

„Tati, zítra bude ve škole třídní schůzka, 
ale jen pro užší kroužek,“ povídá syn 
otci.  
Otec na to: „Tomu nerozumím.“ 
Mazaný synáček tedy vysvětluje: „Bude 
tam jen učitelka a ty ...“ 
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Ceny Grammy 
 
 13. února 2011 proběhlo předávání cen Grammy za rok 
2010. Galavečer se uskutečnil v Los Angeles v Staples Center. 
Galavečer byl velmi ostře sledován a všichni byli zvědaví, kdo 
získá ceny, ale i to, jak budou vypadat hvězdy na červeném 
koberci. Jako vždy nezklamala Lady Gaga, která se nechala 
přinést  v obřím vejci. 
 V průběhu večera vystoupila řada interpretů včetně 
Justina Biebera, Eminema, Muse, Katy Perry, Rihanny a dalších. 
A zde jsou výsledky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  DRBÁRNA 

CENY BAFTA 
 
 V neděli 13. 2. 2011 se             
v Londýně rozdávaly filmové ceny 
BAFTA. 
Nejvíce ocenění získal film Králova 
řeč, a to sedm, včetně té za 
nejlepší film roku. Po třech cenách 
BAFTA dostaly také filmy Počátek 
a The Social Network. Zvláštní cenu za 
přínos britské kinematografii 
mají filmy o Harrym Potterovi. Za 
celoživotní dílo byl oceněn herec 
Christopher Lee. 
 

Nahrávka roku 
Need You Know (Lady 
Antebellum)  

Album roku 
The Suburbs (Arcade Fire)  

Píseň roku 
Need You Know (Lady 
Antebellum)  

Nováček roku 
       Esperanza Spalding 
 

Zlatá Malina 2011 
 
 Vyhlašování nejlepších filmových počinů 
roku už tradičně předchází předávání cen Zlatá 
Malina, které vyznamenávají to nejhorší, co se 
v předchozím roce objevilo v kinech. Mezi horké 
favority patřily filmy Poslední vládce větru       
a Twilight sága: Zatmění, oba s devíti 
nominacemi. Nejhorším snímkem se nakonec 
stal Poslední vládce větru , který „zvítězil“ 
v pěti kategoriích. Naopak fantasy Twilight sága 
si nakonec žádnou cenu nevysloužilo. Ocenění 
nejhoršího herce si odnesl Ashton Kutcher za 
výkon ve filmech Vrahounové a Na svatého 
Valentýna. V ženské kategorii si Malinu odnesly 
hlavní hrdinky filmu Sex ve městě - Sarah 
Jessica Parker, Kirstin Davis, Kim Cattrall    
a Cynthia Nixon.  
 K slavnostnímu vyhlášení došlo          
26. února, ovšem k převzetí ceny se dostaví 
málokdo. Výjimkou byla Halle Berry v roce 
2005 a Sandra Bullock v roce 2010. Pikantní je, 
že následující den obě herečky získaly Oscara na 
nejlepší herecký výkon. 
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OCAR 2011 

 27. února 2011 proběhlo v Los 
Angeles již 83. předávání cen filmové 
akademie. Favority pro letošní rok byly 
britsko-australská tragikomedie Králova řeč 
a americké drama The Social Network. Film 
Králova řeč s celkovým  počtem 12 nominací 
získal nakonec čtyři zlaté sošky - za nejlepší 
snímek roku, za nejlepší režii (Tom 
Hooper), cenu za nejlepší hlavní mužský 
herecký výkon pro Colina Firtha a za 
nejlepší původní scénář. Cenu za hlavní 
ženský herecký výkon získala Natalie 
Portman (Černá labuť). Překvapením se stal 
i film Fighter, který nyní přichází k nám do 
kin, neboť posbíral celkem dva Oscary 
(Christian Bale – vedlejší role, Melissa Leo 
– vedlejší role). Film Počátek získal stejně 
jako Králova řeč po čtyřech Oscarech, 
nicméně spíše za technické kvality (kamera, 
nejlepší vizuální efekty, střih zvukových 
efektů, střih zvuku). Příběh zakladatele 
facebooku The Social Network nakonec 
proměnil z osmi nominací jen tři. Večerem 
provázela moderátorská dvojice James 
Franco a Anne Hathaway. 

 

DRBÁRNA 

Moderátoři večera James Franco a Anne Hathaway 

Colin Firth ve snímku Králova řeč 

Natalie Portman ve filmu Černá labuť 

Předávání Oscarů je i obrovskou přehlídkou módy, podívejte 
se na nejkrásnější letošní róby 

25 
 


