
 



 

Milí čtenáři, 
máte v rukou vánoční číslo časopisu, doufáme, že se Vám bude líbit. Jsou 
zde připraveny zajímavé rubriky, tentokrát zaměřené na Vánoce a zimní 
radovánky. Určitě se už těšíte na prázdniny, stavění sněhuláků, zdobení 
stromečku, pečení a ujídáni cukroví a sledování pohádek. Zatím jsme ale 
stále ve škole, tak Vám přejeme pevné nervy při dělání všech těch 
nezbytností jako jsou domácí úkoly nebo písemky. Zároveň Vám také 
přejeme krásné prožití Vánoc, mnoho splněných přání, dárků a štěstí 
v novém roce.  

                                                      Vaše redakční rada 
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 Na naše otázky odpovídala paní učitelka Anna Chmelařová 
 
 
1.  Jak dlouho učíte na naší škole?  
     Bezmála třicet let. Nastoupila jsem rok       
po otevření této školy, která oslaví příští 
rok 30. výročí svého vzniku. 
2.  Který předmět jste měla nejraději,  
     když jste studovala? 
     Měla jsem ráda všechny předměty, 
protože každý z nich byl jinak zajímavý    
a učení mně nevadilo. Měla jsem štěstí na 
výborné učitele, kteří byli sice přísní, ale 
zároveň lidští a měli smysl pro humor. 
Škola mě prostě bavila. 
3.  Čím jste chtěla být, když jste byla  
     malá? 
    Chtěla jsem být vším možným, každý 
rok něčím jiným. Nejdříve maminkou, 
potom doktorkou, malířkou, archeoložkou, 
zpěvačkou, herečkou, baletkou, 
kastelánkou. Protože jsem si dlouho a ráda 
hrála, chtěla jsem být také učitelkou 
mateřské školy a to se mi splnilo. Děkuji 
osudu, který mě zavál na naši základní 
školu, protože jsem mezi Vámi žáky          
a kolegy velmi šťastná a spokojená. 
4.  Co děláte ve volném čase? 
     Volný čas mi z větší části vyplňují 
vnoučátka Lucinka, Michalka a Pepíček. 
Pravidelně se věnuji turistice, tanci a za 
odměnu si zajdu do divadla. 
5.  Jakou posloucháte hudbu? 
     Hudbu poslouchám podle nálady            
a potřeby dobít baterie. Vyrostla jsem na 
písních Karla Gotta, Waldemara Matušky  
a Heleny Vondráčkové. Mám ráda              
i moderní hudbu, když mě osloví její 
obsah, melodie nebo rytmus. O Vánocích 
si ráda poslechnu třeba klasiku. 
6.  Kdybyste chytila zlatou rybku, jaká  
     by byla Vaše tři přání? 
     První přání – zdraví pro celou naši 
rodinu, druhé přání - šťastnou budoucnost 
pro má vnoučata a třetí přání - lásku všem. 
7.  Co byste chtěla dělat, kdybyste  
     nebyla paní učitelkou? 
    Chtěla bych dělat všude tam, kde jsou 
děti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  Čím vás vaši žáci nejvíce rozčilují? 
      Vždycky říkám svým žákům, že mi 
nezáleží na tom, zda mají samé jedničky, 
ale mnohem důležitější je, jaké mají 
srdíčko, jací jsou lidé. Takže mě trápí 
drzost, nevychovanost a bezcitnost. 
9.  Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? 
     Mám ráda klasickou českou kuchyni,      
a jelikož pocházím z Moravy, miluji 
knedlíky s kachnou a zelím. 
10.  Měla jste někdy chuť nechat profese  
       učitelky? 
       Přišly chvíle, že jsem byla zoufalá, 
nespokojená, ale odejít ze školství mě 
nikdy nenapadlo. 
11.  Na jaké místo na světě byste se  
       chtěla podívat? 
       Chtěla bych se podívat tam, kde je ráj 
na zemi. 
12.  S kterou postavou z historie nebo  
  současnosti byste se chtěla setkat?  
  A proč? 
     Co bych byla za pedagoga, kdybych se 
nechtěla setkat s učitelem národů J. A. 
Komenským. Třeba by nám poradil, jak 
uzdravit dnešní školství. 
 
 
                  Pavla Maxová, Dagmar Valová 

INTERVIEW 

3 



 
 
 
 
 
  

NOVINKY OD NÁS 

Setkání k výročí vzniku Československé republiky 
 V říjnu uplynulo 93 let od vzniku ČSR a ukončení první světové války. Proto jsme se 
25. 10. 2011 sešli u pomníčku, který nám připomíná smutné kapitoly z naší historie. Setkání 
opět organizovala místní organizace Svazu bojovníků za svobodu, zúčastnili se také zástupci 
Úřadu Městské části Praha 15 a dalších společenských organizací. Naše paní ředitelka 
převzala za školu čestné uznání, v němž byla oceněna spolupráce školy se Svazem 
bojovníků za svobodu. 
 Památku těch, kdo se zasloužili o vznik Československa, jsme si připomněli 
položením věnců za pomoci žáků 8. a 9. ročníku a kulturním vystoupením žáků 5. a 6. 
ročníku. 
                                                                                                          Mgr. Jana Kučerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Křimická v Národním muzeu 
 Ve středu 16. listopadu vyrazil celý    
2. stupeň na výstavu do Národního muzea.      
I když nakonec jsme vlastně navštívili dvě 
expozice.  
 V přízemí probíhá výstava s názvem 
Vynálezci a vynálezy, kde se představuje více 
jak dvacet osobností české vědy.                   
U některých vynálezů jsme si mohli vyzkoušet 
jejich účel a funkce. V druhém patře jsme se 
na výstavě Krása motýlích křídel seznámili se 
životem několika druhů motýlů a s jejich 
životním prostředím. Výstava se zaměřuje     
i na problémy vymírání motýlích společenstev 
a ochranu motýlů. Zhlédli jsme také zajímavý 
film o jejich životě.  
           Dagmar Valová a Pavla Maxová 
 

Navštěvujeme ZOO   
 Naše škola zakoupila v tomto roce dvě permanentky do 
zoologické zahrady. Školní permanentka je platná od 1. října 2011 do 
31. března 2012. Cena permanentky zahrnuje celkem 13 vstupů. 
Můžeme využít prohlídky s průvodcem nebo několik výukových 
programů.  
 Zoologická zahrada má opravdu širokou nabídku programů, 
například o šelmách, kde se můžeme seznámit se způsobem života 
několika dravých zvířat, v africké savaně poznáme zvířata všech 
velikostí, jsou zde i programy zaměřené na chování zvířat a na jejich 
ochranu. 
                                                                  Petr Mleziva, Jakub Košnař 
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DrKlutz opět na ZŠ Křimická 
 

Žáci 2. stupně naší školy započali nový týden vskutku netradičně, v pondělí 
21. listopadu jsme si udělali výlet do Austrálie a nebyl to ledajaký výlet, naším 
průvodcem byl totiž rodilý mluvčí australského původu Schelie Nielsen alias 
DrKlutz, s nímž jsme se seznámili již minulý rok.  

Multimediální interaktivní představení s názvem The Australian Show, 
které si pro nás DrKlutz připravil, bylo celé v anglickém jazyce. Zábavným 
způsobem jsme se seznámili s historií tohoto kontinentu od dob původní 
civilizace až po současnost. Naši pozornost zaujali nejen rozmanití živočichové, 
ale i historické osobnosti, herci či hudební ikony. Věděli jste, že například John 
Travolta a Olivia Newton John ze slavného muzikálu Pomáda či rocková skupina 
AC/DC jsou z Austrálie? Poutavé vyprávění DrKlutze bylo doplňováno promítáním 
s fotkami a videoklipy. Mistr scénického umění dokázal v rámci tohoto 
vzdělávacího vystoupení nenásilnou formou zapojit dětské publikum, žáci si 
osvojili australské slangové výrazy, seznámili se s novou slovní zásobou a hravým 
způsobem si procvičili předpřítomný čas. 

Vystoupení se všem velmi líbilo, o čemž zajisté svědčily salvy smíchu, 
pobavené tváře a bouřlivé diskuze v následujících hodinách anglického jazyka. Už 
se moc těšíme, až k nám pan Nielsen znovu zavítá! A o čem bude další 
představení? Necháme se překvapit…       
                                                                                         Mgr. Petra Nedvědová 
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NOVINKY OD NÁS 

Česká mše vánoční 
 
 Již tradičně v době předvánoční 
navštěvuje naše škola některý 
z vánočních výchovných koncertů. 
Nejinak je tomu i letos. Druhé až deváté 
třídy půjdou ve středu 21. prosince do 
kostela sv. Šimona a Judy na Českou mši 
vánoční. Prostředí kostela ještě umocňuje 
překrásný hudební zážitek. 
 Po skončení koncertu se většinou 
každá třída zastaví na Staroměstském 
náměstí na trzích, případně spojí tuto 
akci s předvánoční procházkou Prahou. 
 Nastává čas zklidnění, rozjímání, 
Vánoce klepou na dveře.  
                              Mgr. Květa Nekolová 
 

Pomáháme druhým 
 Charita na naší škole má 
několikaletou tradici. V letošním školním 
roce jsme již podruhé pořádali sbírku 
ošacení, obutí, hraček pro azylový dům 
v Husinci. Někteří žáci dokonce připravili   
i drobné dárky pro děti z azylového domu. 
 Poděkování patří dětem, jejich 
rodičům, pedagogům a všem zaměstnancům 
školy. 
                                  Mgr. Květa Nekolová 
 

Žákovská samospráva 
 
 Žákovská samospráva se na škole schází každý měsíc, většinou v úterý. Žáci jsou 
seznámeni s akcemi, které škola pořádá. Mohou se vyjádřit k jednotlivým problémům, 
předložit své návrhy řešení. 
 Za vedení školy se vždy účastní paní zástupkyně Vojtová. V současné době všechny 
nejvíce zajímaly úpravy ve škole. 
 Ze školní jídelny se vždy dostaví paní Hasilová, která dětem zodpoví dotazy týkající se 
stravování. 
                                                                                                        Mgr. Květa Nekolová 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

Zdatní matematici ze ZŠ Křimická 
 Dne 23. listopadu se na Základní škole 
Veronské náměstí konala soutěž 
v matematice s názvem Zdatný matematik. 
Jednalo se obvodní kolo Prahy 15 a naši 
vybraní žáci z druhého stupně dosáhli 
skvělých výsledků. Za 6. ročník nás 
reprezentovala Bára Zelená a získala          
1. místo, za 7. ročník Kryštof Rozumek, 
který získal 2. místo a za 8. ročník Lukáš 
Bartoška, který také vybojoval 1. místo. 
Blahopřejeme všem našim úspěšným 
matematikům. 
                                    Adéla Trejbalová 

Pohár starosty Prahy 15 
 Skvělého úspěchu dosáhly v rámci turnaje o Pohár starosty Prahy 15 naše dívky 
z II. stupně. Pod vedením pana učitele Cardy se 13. prosince zúčastnily turnaje 
v košíkové žákyň 8. a 9. tříd, který se konal na Základní škole Veronské náměstí. 
 Družstvu ve složení Karolína Boháčová, Eliška Adamcová, Kamila Procházková, 
Adéla Trejbalová, Dagmar Valová, Adéla Cukrová a Aneta Němečková se podařilo 
získat skvělé druhé místo. Nejlepšími hráčkami týmu byly Karolína Boháčová             
a Dagmar Valová. Všem dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy                      
a blahopřejeme ke krásnému výsledku. 
                                                                                       Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

Pohár starosty Prahy 15 
 Ve dnech 24. a 25. listopadu se konal 
turnaj o pohár starosty Prahy 15 ve florbale. 
24. listopadu se zúčastnili chlapci z 8. a 9. tříd    
a získali 4. místo. Naši školu reprezentovali 
Filip Hofman, Petr Mleziva, Dominik Telvák, 
Adam Volánek, Filip Jelínek, Martin 
Zámyslický, Michal Štěpánek a Ladislav 
Nekola.  
 Další den proběhla kategorie dívek z 8. 
a 9. tříd. Naše spolužačky byly úspěšnější než 
chlapci, vyhrály 3. místo. Bronzovou medaili 
pro naši školu získaly Eliška Adamcová, 
Kamila Procházková, Adéla Cukrová, Sabina 
Kalinová a Kateřina Šindelářová. Gratulujeme 
všem za jejich sportovní výkon. 
                                        Adéla Trejbalová 
 

Zdatní plavci 
 Dne 3. listopadu 2011 se v bazénu 
Slavie Praha konalo obvodní kolo 
soutěže v plavání „POPRASK“. Naši 
školu reprezentovala celkem čtyři 
družstva. Dívky z 2. a 3. tříd se ve 
složení Julie Martinková, Hana 
Kantorová, Anna Štěchová a Zuzana 
Burianová umístily na krásném 2. místě. 
Stejné pořadí se podařilo uhájit i dívkám 
ze 4. a 5. tříd - Michaele Hynkové, 
Stephanii Chajkinové, Anně Jaškině, 
Elišce Pospěchové a Kláře Bielické.  
 Mladší chlapci (Hynek Šlouf, 
Daniel Vaniš, Daniel Smrkovský           
a Jaroslav Trojan) skončili na 3. místě 
stejně jako ti starší (Lukáš Verner, David 
Langr, Matěj Petrů a Martin Nocar). 
        Závodilo se v několika disciplínách. 
Děti musely zvládnout uplavat 25m 
volným způsobem, 25m prsa, 25m znak, 
ale i štafetu 4krát 25m volným 
způsobem. Jsme hrdí, že naše škola je 
plná sportu a skvělých výsledků. 
                                      Dagmar Valová 
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Jak se na Křimické slaví VánoceJak se na Křimické slaví VánoceJak se na Křimické slaví VánoceJak se na Křimické slaví Vánoce    

 

I letos se naše škola připravuje na Vánoce. 

Chodby naší školy zpestřila krásná vánoční výzdoba. 

Šesté třídy připravují v době adventu rozhlasové relace,  

kde nás seznamují s významnými svátky předvánoční doby. 

Při hodinách výtvarné výchovy vyrábíme vánoční dekorace, 

které ozdobí naši školu. 

Při pracovních činnostech pečeme vánoční cukroví. 

V rámci projektového dne připravujeme dárky pro vánoční trh. 

Účastníme se výtvarné soutěže Vánoční dárečky v Europarku.  

Ve středu 13. prosince se koná tradiční vánoční trh. 

Ve stejný den si společně s rodiči zazpíváme vánoční koledy. 

V hodinách informatiky připravujeme PF 2012. 

Ve středu 21. prosince zhlédneme Českou mši vánoční. 

A hlavně se těšíme na Vánoce!!! 
 

VÁNOCE VE ŠKOLE 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Naše vánoční dárky zdobí Europark 
 Žáci I. stupně ZŠ Křimická se zúčastnili již              
6. ročníku výtvarné soutěže vyhlašované Europarkem. 
Tentokrát šlo o nejkrásnější „Vánoční dárek“. Za svou snahu 
a tvořivost dostali poukázku na zmrzlinu a malý dáreček 
v Pizzerii Empire. 
 Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili. 
Úspěšně reprezentovali naši školu a přispěli k vytvoření 
správné vánoční atmosféry pro všechny návštěvníky 
obchodního centra. 
                                                          Anna Chmelařová 
 

Netradiční nadílka 
 Letos byl pro nás připraven krásný 
mikulášský dárek. Dostali ho žáci 3. - 5. 
tříd ve formě návštěvy Nové scény 
Národního divadla, kde jsme zhlédli 
baletní představení Děvčátko se sirkami. 
Námětem byly motivy pohádek H. Ch. 
Andersena. Působivá hudba a půvabné 
taneční scény sólistů i dětského sboru 
Taneční konzervatoře hlavního města 
Prahy - Bohemia Balet v nás zanechaly 
hluboké zážitky. 
 Tento výlet jsme zakončili 
procházkou a prohlídkou vánočně 
vyzdobené Prahy. 
Mgr. Jana Vránková a Anna Chmelařová 
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VÁNOCE VE ŠKOLE 

Jak to bylo na Mikuláše … 
 Dne 6. prosince jsme si pozvali Mikuláše i na naši školu.  Přišel se čtyřmi čerty     
a dvěma anděly. Andílci rozdávali hodným dětem bonbony a o zlobivé se postarali čerti. 
Mikuláš se u nás zdržel celé dopoledne, aby stihl obejít všechny třídy. Několik 
nejzlobivějších dětí čerti napravovali i o přestávkách, svou práci prováděli pořádně, 
takže se očekává polepšení.  
 Většina tříd čekala, až se ozve divoké bouchání na dveře, po kterém bude 
následovat vpád nadpřirozených bytostí. Naši čerti dodržovali tradice a strašili, jak se 
patří. Některým dětem udělali i malou památku na obličej v podobě černé šmouhy. 
V prvních třídách se děti trošku bály, ale nakonec statečně zazpívaly písničku nebo 
zarecitovaly básničku. Na druhém stupni se pekelníků už tolik nebáli, ale i přesto 
museli zazpívat. Ve všech ročnících děti dostaly vyčiněno, a tak slíbily, že už zlobit 
nebudou.  
 Nakonec si nikoho neodnesli, čerti se vrátili v klidu do pekla a andělé do nebe.  
                                                                     Kristýna Nováková a Jan Lubojacký 
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Vánoční dílnyVánoční dílnyVánoční dílnyVánoční dílny    
 Součástí vánočních příprav na naší škole je také projektový den, který se 
uskutečnil 7. prosince. Žáci si mohli vybrat z několika nabízených dílen podle 
svých zájmů a schopností.   
 Paní učitelka Kučerová vedla dílnu, kde se zdobily perníčky a vyráběly 
ozdoby, hlavně z přírodnin a látek. Vánoční pečení z vizovického probíhalo pod 
vedením paní učitelky Šimkové. Zájemci o grafiku mohli pracovat s panem 
učitelem Cardou a vytvářet vánoční přání. Žáci, kteří chtěli přispět do našeho 
vánočního čísla časopisu, se přihlásili k paní učitelce Procházkové. Kdo má rád 
jazyky, mohl se zúčastnit dílny zaměřené na tvorbu textů v němčině a angličtině 
a na vytváření přání s paní učitelkou Fukovou a Nedvědovou. Dílnu „Vánoce jsou 
tady“ vedla paní učitelka Nekolová, zde se vyráběly hlavně věci na jarmark. Dílnu 
s vánočními dekoracemi měla paní učitelka Merxbauerová.   
 Všem se práce v dílnách určitě moc líbila a navodila ve škole příjemnou 
předvánoční atmosféru. 
                                                                                     Dagmar Valová       
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Vánoce za dveřmi  
 I když škola prožívá stavební změny, nám to Vánoce nemůže zkazit. V předvánočním 
chvatu jsme 13. prosince pozvali rodiče a děti na vánoční zpívání koled, které už tradičně 
doprovázel vánoční jarmark. Všichni přítomní se shodli, že bylo na co se dívat. Na prodejních 
stolech se objevilo nepřeberné množství dárečků a dekorací – výrobků našich žáků. 
S některými musely vydatně pomáhat i paní učitelky, ale výsledek byl skvělý. Našlo se i dost 
těch, kteří si naše výrobky koupili a zkrášlí si jimi vánoční svátky.  
 Stejný úspěch mělo i naše zpívání. Rok od roku umíme koledy lépe, máme se čím 
pochlubit. A komu byla v atriu zima, mohl se zahřát horkým čajem a posilnit se sladkými i 
slanými dobrotami, připravenými žáky 8. a 9. ročníku.  
 Věřím, že tohle hezké odpoledne určitě potěšilo. 
                                                                          Mgr. Jana Kučerová 



 
 
 
 

VÁNOCE VE SVĚTĚ 

I letos přinášíme malá nahlédnutí do různých koutů Evropy a světa, abychom Vám 
přiblížili, jak jejich obyvatelé prožívají dobu vánoční.  

Suomen Joulu – Vánoce ve Finsku 
 Stejně jako u nás začíná vánoční období ve 
Finsku adventem. První adventní neděli většina Finů 
zdobí své dveře věnci a sundávají je až na svátek Tří 
králů. Většina ozdob jsou umělecké práce ze slámy, 
která slouží jako materiál na vánoční ozdoby již 
stovky let. Finský vánoční stromeček zdobí děti na 
Štědrý den po snídani, ke které bývá podle tradice 
rýžový nákyp s cukrem, skořicí a mlékem.  
 Vánoční svátky jsou tradičně dobou klidu, 
míru, dobrého jídla a soužití s přírodou. 
K nejznámějším finským vánočním tradicím patří 
saunování, zpívání koled (Finové milují zpívání 
koled), štědrovečerní večeře a zapalování svíček na 
hřbitově, které po večeři následuje. Ve Finsku 
nechodí Santa Claus, ale Joulupukki, který bydlí v 
Korvatunturi v Laponsku a roznáší hodným dětem 
dárky. Štědrý den se nazývá Jouluaatto. 
                                                       Adéla Trejbalová 

∆ωδεκαήµερο - Vánoce v Řecku 
 Vánoce v Řecku jsou svátkem narození 
Krista. Slaví se 24. prosince a znamenají druhý 
největší pravoslavný svátek po Velikonocích. 
 Oslava Vánoc v Řecku začíná už 40 dní 
předem. V tomto čase se běžně podává k jídlu 
speciální druh chleba nazývaný Christopsomo, v 
překladu Boží chléb. Na Štědrý den děti chodí od 
domu k domu s přáním všeho dobrého a zpívají 
vánoční píseň Kalanda. Svůj zpěv doprovázejí 
hrou na kovové triangly a bubínky. Malí koledníci 
za svá přání dostávají drobné odměny jako je 
cukroví či sušené kousky ovoce. Ještě před 
několika desetiletími nebyl v Řecku znám pojem 
vánoční stromeček. Ale dnes už je zdobení 
stromku běžným zvykem a Athény se chlubí 
jedním z největších venkovních vánočních 
"stromů" na světě. Je vyroben z tisíců kabely 
spojených světel, která se linou z vrcholu vysoké 
Athénské věže. 
                                                 Tereza Malhousová 
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VÁNOCE VE SVĚTĚ 

Vánoce v Africe 
 vánoce v Africe připadají na dobu letních prázdnin. Na 
tento termín vycházejí Vánoce podle třináctiměsíčního kalendáře 
ortodoxních křesťanů. Oslava Vánoc se pojímá ve většině 
afrických zemích hlavně z církevního hlediska a vyměňování 
dárků představuje pouze její zanedbatelnou část. Téměř ve všech 
afrických zemích, kde se Vánoce slaví, začíná večeře až po 
večerní mši, během níž jsou často muži odděleni od žen.  
 Jako sváteční jídlo se většinou servíruje rýže s pečeným 
nebo vařeným skopovým a kuřecím masem, ochuceným 
česnekem a kořením, a místo dezertu se podává ovoce.  
 Tradice zdobení vánočních stromků se uchytila jen          
v několika afrických zemích. 
Na rozdíl od našich borovic, jedlí nebo smrčků se zde využívají 
nejrůznější druhy dřevin jako jsou palmy, mangovník nebo 
ledvinovník, který známe prostřednictvím jeho plodů – oříšků 
kešu.  
 Vyměňování dárků není úplně běžné a většinou je určeno 
jen pro malé děti. Mezi nejobvyklejší dárky patří nové šaty, boty, 
mýdla, tužky, nebo knihy. Mezi nedílnou součást afrických 
Vánoc patří návštěvy přátel a široké rodiny. 
                                                                         Bohumil Holada 

Vánoce v Austrálii 
 V Austrálii se Vánoce slaví bez sněhu. 
V tuto dobu se protinožci totiž nacházejí 
uprostřed léta, teploty se pohybují okolo 30 °C. 
Místo sněhu tu mívají bouřky, krupobití, 
záplavy a požáry.  
 Vánoce pro Australany mají duchovní 
význam jako oslava narození Ježíše Krista. 
Typicky australské Vánoce neexistují, hlavní 
zvyky Vánoc byly totiž převzaty                        
z Velké Británie. Dárky nosí Otec Vánoc, ale 
v poslední době mu konkuruje Santa Claus. 
Přichází v noci z 24. na 25. prosince. Australané 
mají stromeček ozdobený slaměnými ozdobami, 
ale dárky dostávají do punčoch na krbu nebo do 
povlaku od polštáře zavěšeném u postele. Díky 
tomu, že v Austrálii nesněží, neprobíhá 
štědrovečerní večeře doma, ale na terase, 
výjimkou není ani oslava na pláži nebo v parku. 
Australské vánoční menu se skládá z mořských 
plodů, krocana, kachny, kuřete, těstovin, 
pestrého salátu, zmrzliny, švestkového pudinku, 
koláčů atd. 
                                                    Pavla Maxová 
 

  16 



 

 
 
 

VÁNOCE VE SVĚTĚ 

Vánoce v Brazílii 
 V jihoamerickém státě nevypadají Vánoce zrovna 
vánočně. Pokud nedojde k nějakému zázraku, nespadne 
jediná sněhová vločka. Lidé si sníh připomínají tím, že na 
zelené rostliny a stromy zavěšují chomáčky bavlny, které jim 
mají připomínat zasněženou krajinu. Prosincové letní teploty 
nutí Brazilce popíjet chlazené drinky. Na Štědrý den se sejde 
celá rodina na zahradě a servírují se sváteční pochoutky. 
Ovšem takové, které bychom my Češi nečekali. Pečené sele 
někdy vymění za pečeného páva, jehož pera zdobí 
štědrovečerní stůl. Tradičním pokrmem je tzv. Ninnos 
Envuettas, což jsou kousky masa naplněné nadrobno 
umletým masem, cibulkou, vařeným vejcem a kořením.  
 Dárky děti dostávají 6. ledna od koně jménem Magi, 
který k nim přijíždí od Ježíška z Betléma. Mají pro něj 
nachystané čisté boty, které kladou pod stromeček nebo 
vedle postele, před dům pokládají trochu sena a misku           
s vodou. 
                                                            Denisa Carvánová 

Vánoce v Japonsku 
 Vánoce v pravém slova smyslu Japonci neslaví, s výjimkou relativně malé komunity křesťanů       
v této zemi. Naopak ze všech obchodů se linou americké koledy a z výloh vykukuje Santa 
Claus. Evropské nebo americké Vánoce se začaly slavit jako příjemné zpestření roku až po druhé světové 
válce a zvláště začátkem šedesátých let. Vánoční čas navíc zapadá do celkové atmosféry závěru roku, kdy 
se slaví a vše se uzavírá, největší svátek totiž představuje v Japonsku Nový rok. Jeho oslavy ale nejsou tak 
bujaré jako například v Česku, naopak jsou tiché a rodinné jako naše Vánoce. Vánoční svátky také pro 
Japonce znamenají čas lásky a míru. 
                                                                                                                                      Kačka Mlezivová 
 

Vánoce v Mexiku 
 Vánoce v Mexiku jsou podobné těm českým. Asi měsíc před 
Vánocemi se tu stejně jako u nás v Čechách v obchodech začínají 
objevovat dárky, vánoční výzdoba a ve městech se začíná probouzet 
vánoční atmosféra. Zajímavé je, že dříve měli v Mexiku hlavní prázdniny 
o Vánocích. Nyní je mají stejně jako my v létě. I přesto ale většina rodin   
v Mexiku odjíždí v prosinci na dovolenou. Velké procento lidí je tu 
věřících, a tak odjíždějí týden před Vánocemi a na Štědrý den se vracejí. 
 Oslava samotného Štědrého dne je v Mexiku podobná jako            
v Čechách. Vánoční stromek má většina lidí umělý, někteří kupují 
jehličnaté, které se dovážejí z Kanady. K večeři je obvykle krocan nebo 
ryba, nejedí však kapra se salátem, ale nejčastěji lososa. Malé děti tu 
stejně jako u nás píší Ježíškovi a dárky dostávají okolo štědrovečerní 
půlnoci. 
                                                              Kačka Mlezivová 
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1. ROČNÍK 

Byli jsme v PEKLE 
 Ve středu, poslední listopadový den, pár dní před Mikulášem, jsme se všechny tři 
první třídy vydaly na společný výlet do hornického města Příbram.  
 Cesta dvoupatrovým autobusem s příjemným povídáním paní průvodkyně nám rychle 
uběhla. V Příbrami nás čekala prohlídka dlouhé temné důlní chodby, kde jsme viděli 
pracovat i malé permoníky. Na konci nás čekalo čertovsky strašidelné Peklo. Lucifer si v 
Pekle dokonce chtěl nechat i paní učitelku, ale děti ji vysvobodily písničkou. A tak jsme 
mohli všichni jít přímo do Nebe. Zde nás přivítal sv. Petr, strážce nebeské brány, andělé a 
Mikuláš. Tomu jsme slíbili, že se budeme chovat celý rok hezky a za dobré skutky nás i 
odměnil sladkým dárkem. Určitě jsme odjížděli plni nevšedních zážitků. 
 Na závěr se za nás všechny z 1. A, 1. B, 1. C loučím hornickým pozdravem „Zdař Bůh“.  
                                                                                      Mgr. Iveta Matyášková 
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1. ROČNÍK 

Malé ohlédnutí prvňáčka 
Třebaže se to nezdá, máme za sebou již 15 týdnů od začátku školního roku. A i když 

čas plyne jako voda, můžeme se přesto na chvíli zastavit a ohlédnout se za našimi prvňáčky. 
 „Začátky jsou vždycky těžké“, říkávala moje babička a měla svatou pravdu. Vzpomeňme 
na 1. září, na nesmělé kroky, na plno neznámých školních zákoutí, na pocity každého prvňáčka, 
které se mu honily v hlavě. To vše je dávno pryč. Stálo nás to plno práce, úsilí, trpělivosti, ale 
stálo to za to. 

Zkusme si teď představit, že jsme právě tím jedním žákem 1. třídy. 
„Ještě před třemi měsíci jsem četl má, ma, me, le a neměl jsem ponětí o tom, že se věta skládá 
ze slov. Nyní už dokážu přečíst větu jako Moje máma vítá tetu. Baví mě to čím dál tím víc. Od 
psaní čárek, vlnek, obloučků a dalších jednotlivých tahů jsem se vypracoval na psaní písmen     
a slov. Protože se moc snažím, určitě budu moci brzo psát perem. V matematice vypočítám 
příklady do šesti a než se naději, budu umět i do deseti. Navíc jsem mohl svým rodičům ukázat 
na otevřené hodině dne 11. 11. 2011, co už všechno umím, a jak mi to ve škole jde. Myslím, že 
jsem udělal rodičům i paní učitelce velikou radost. Naučil jsem se orientovat na naší škole a už 
se nebojím, že bych se ztratil….“ 
 Tak, co tomu říkáte? Již samotné datum 11. 11. 2011 vypovídá o tom, že by si všechny 
děti zasloužily velikou jedničku nejen za tuto hodinu, ale i za pokroky ve své dosavadní práci. 
 Přeji jim proto za celou školu, aby je učení bavilo, chodily do školy rády a dělaly paní 
učitelkám a rodičům samou radost.  
                                                                                       Mgr. Jaroslava Koubíková 
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2. ROČNÍK 

2. A vyrábí svíčky  
 Ve středu 7. prosince jsme vyrazili 
do svíčkárny RODAS v Šestajovicích. Jeli 
jsme na Černý Most a pak už jen kousek 
autobusem.  
 Svíčkárna byla založena roku 1990. 
Vyrábí se zde mnoho typů svíček. My jsme 
viděli, jak tento proces probíhá. Pracuje se 
se stroji, ale i ručně. Každý si namáčením 
do rychleschnoucí barevné politury vyzdobil 
dvě svíčky, naplnili jsme sáček koupelovou 
solí a  vytvořili si plovoucí svíčky ze 
skořápek od ořechů.  
 Moc se nám exkurze líbila. Snad 
naše svíčka udělá radost našim nejbližším 
pod stromečkem.  
         Mgr. Irena Vojtová, Marta Pospíšilová 
                                  a děti z II. A  
 

Druháci v knihovně 
 V pondělí 21. listopadu se naše druhé třídy vydaly na Cestu 
za pohádkou. Pohádkové dobrodružství na ně čekalo připravené 
v Městské knihovně v Hostivaři.  
 Jako mávnutím kouzelného proutku se naši druháci 
v knihovně proměnili na Honzu, který jde do světa za 
dobrodružstvím. Velkým větrem se přenesli do pohádkové říše        
a začali své putování. Náš Honza putoval vždy v zastoupení jednoho 
žáčka, který po splnění úkolu předal vandrovnickou hůl, klobouk    
a raneček s buchtami svému následovníku.  
 Na velké kreslené mapě všichni sledovali, kudy že nás 
pohádková cesta vede. Prošli jsme lesem ke statku se zlým 
hospodářem, okolo jezera s vodníkem k jeskyni s drakem, dále přes 
černý les plný loupežníků, za chaloupkou na muří nožce, ve které 
bydlela čarodějnice, ostrou zatáčkou k věži obávaného 
černokněžníka, který zaklel princeznu. Na každém zastavení čekaly 
na Honzu úkoly v podobě hádanek, doplňovaček a otázek 
inspirovaných nejen pohádkami o Českém Honzovi, ale i dalšími 
příběhy a postavami z pohádek českých autorů a lidové tvorby.       
A protože naši Honzové nebyli hloupí, ale jak už to v pohádkách 
bývá, měli za ušima, dokázali přelstít každou nástrahu. Někdy sice 
bylo potřeba síly za dva, ale to je z míry nevyvedlo a nakonec vše 
dobře dopadlo. Princeznu jsme vysvobodili a šťastně se vrátili 
zpátky domů. Někteří Honzové s vypůjčenou knihou a jiní 
s přihláškou do knihovny a nadšením ke čtení zajímavých příběhů 
schovaných za písmenky na stránkách knih.  
                                                         Mgr. Petra Mikulová 
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3. ROČNÍK 

Vánoční Rolnička  
 Podruhé v letošním školním roce 
navštívily všechny třetí třídy koncert ve 
společenské místnosti. Čekal tam na ně 
sbormistr dětského hudebního souboru 
Rolnička pan Virgler. 
 Koncert nazvaný „Na Vánoce dlouhé 
noce“ všechny děti předvánočně a slavnostně 
naladil. Rády si zazpívaly známé i ty méně 
známé koledy a připomněly si mnohé lidové 
zvyky a tradice, i ty už takřka zapomenuté. 
Koncert se velmi líbil, těšíme se ale už na ten 
jarní. Teď však všem ve škole přejeme krásné 
Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce. 
                                   Žáci III. A, B, C 
 

Beseda v knihovně 
 Dne 7. listopadu navštívila 
třída 3. A hostivařskou knihovnu, 
aby se zúčastnila besedy se 
spisovatelkou Ivanou Peroutkovou. 
Paní spisovatelka si pro děti 
připravila autorské čtení ze své 
poslední knihy Anička na horách 
z řady knih o malé školačce Aničce. 
Známe již první díly – Anička a její 
kamarádky, Anička ve městě           
a Anička u moře. 
 Čtení bylo doplněno ukázkami 
ilustrací a hlavně živou besedou se 
třeťáky. Děti samy navrhovaly,      
o čem by další vyprávění mohla být, 
a také měly bystré dotazy.  Paní 
spisovatelka je pochválila za nové 
inspirace. Všem se v knihovně líbilo 
a těšíme se na další návštěvu. 
                 Mgr. Jana Ungerová 
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4. ROČNÍK 

Advent v Loučeni 
 Při návštěvě zámku nás 
přivítala paní kněžna                    
s komorníkem, kteří nám byli 
průvodci při celé prohlídce. 
Zaujaly nás krásné komnaty plné 
dobových fotografií, kuriozit       
a suvenýrů z celého světa. 
Společně jsme poseděli                
v historické jídelně u krásně 
vyzdobené vánoční tabule. Také 
nám zahráli naši spolužáci na 
klavír, u kterého koncertoval sám 
Bedřich Smetana. Na závěr 
prohlídky jsme dostali čaj    
a medové perníčky, které jsme si 
vlastnoručně ozdobili. Největším 
zážitkem byla procházka 
zámeckou zahradou se čtrnácti 
přírodními labyrinty, ve kterých 
jsme užili spoustu legrace. 
                         Žáci 4. A a 4. B  
 

Sázavský klášter 
 V rámci výuky vlastivědy ve 4. ročníku, kde poznáváme historii 
naší vlasti, jsme navštívili jednu z nejvýznamnějších památek českého 
středověku - klášter v Sázavě.  
 Během prohlídky jsme si poslechli legendu o sv. Prokopovi             
a knížeti Oldřichovi, který dal benediktinský klášter založit. Ten se stal 
brzy centrem písemnictví i duchovního života. Prohlédli jsme si jeho 
interiér i barokní kostel zasvěcený svatému Prokopovi. Zaujala nás také 
jeho vnější architektura se záhadně skrytými hvězdami v hlavní věži. 
 Na závěr jsme si při procházce v severní zahradě prohlédli 
pozůstatky půdorysu kostela svatého Kříže. Tento výlet nám osvětlil         
a přiblížil život ve středověku. 
                                                                                   Žáci 4. A a 4. B  
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5. ROČNÍK 

Halloween ve škole 
  Halloween se slaví většinou              
v anglicky mluvících zemích, například      
v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, 
Austrálii aj. 
Tradici Halloweenu přinesli do Ameriky 
Irové. Tento obyčej má obdobně jako  
náš svátek Památka zesnulých                 
(tj. Dušičky) dávné kořeny v pohanském 
keltském svátku. 
 Irové vyřezávali do vydlabané řepy 
nebo brambory strašidelné obličeje, 
které kladli se svíčkou na okenní římsy. 
Dělali to proto, aby odehnali duchy svých 
zemřelých příbuzných a blízkých. Kvůli 
tomu se i převlékali do strašidelných 
kostýmů a dávali za domovní dveře 
sladkosti. 
 V Americe pak místo řepy začali 
využívat dýně. 
 

 Lidový svátek Halloween se slaví 31. října. 
Název vychází z anglického označení All Hallow 
Even (předvečer Všech svatých). Tradičními 
znaky Halloweenu se staly nejen vyřezávané 
dýně, ale i halloweenské příšerky jako např. 
čarodějky, duchové, černé kočky, příšery, 
kostlivci apod. Děti se oblékají do stašidelných 
kostýmů a „koledují“ o sladkosti. 
 Halloween jsme si také užili na naší škole  
s paní učitelkou Janou Rusňákovou, která nás 
vyučuje anglický jazyk. Převlečeni za příšerky 
jsme nejen postrašili, ale i pobavili naše mladší 
spolužáky v hodinách angličtiny a snad se           
i naučili prostřednictvím písničky slovíčka 
související s tímto lidovým svátkem. 
 Zahájili jsme tak novou tradici na 
Křimické. A jak nám slíbila paní zástupkyně, 
bude výsadou naší třídy připravovat Halloween            
i v dalších letech. 
     Žáci 5. A 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

1. opak noci  
2. Ježíšova matka  
3. vánoční píseň   
4. místo, kam položili narozeného Ježíše   
5. zářící nebeské těleso  
6. město, kde se Ježíš narodil  
7. jeden z darů od mudrců  
8. krutý král 
9. první lidé, kteří se poklonili Ježíši  
10. znamení prvních křesťanů  
11. období přípravy na Vánoce 
12. Boží posel 
 

Najdi deset rozdílů: 

Malý Filípek volá na maminku: „Mamí, 
mamí, stromeček hoří.“  
Maminka říká Filípkovi:  
„Filípku, říká se svítí, a ne hoří.“ A za 
chvíli volá Filípek zase: „Mamí, mamí, 
záclona už také svítí..." 

Vánoční křížovka 

  24 
 



 

6. ROČNÍK 

Soutěž Pražský pramen 
 Nedávno na naší škole proběhlo první kolo soutěže Pražský pramen, do kterého se mohli přihlásit 
žáci ze šestých až devátých tříd. Rozhodl jsem se to zkusit a přihlásil se také. O pár dnů později jsem se 
dostavil s několika dalšími přihlášenými z naší třídy do učebny přírodopisu, kde se školní kolo této soutěže, 
kterou pořádalo gymnázium Botičská, konalo. 
Ve školním kole byly poměrně těžké otázky, já jako šesťák jsem se většinu z nich ještě neučil, proto mě 
překvapilo, že jsem z naší školy skončil na druhém, postupovém místě. 
 Za několik dnů mi poslali otázky pro další – domácí část soutěže. Přibližně během dvou týdnů 
(součástí byl například i pokus s rostlinami vypěstovanými ze semínek, pokus s kyvadlem, zjišťováním 
informací na internetu apod.) jsem je vypracoval a odevzdal paní učitelce na přírodopis, která na naší škole 
soutěž organizovala. Ta mi poté, co organizátoři Pražského pramene vyhodnotili domácí část, sdělila, že 
postupuji do finále. 
 Finále se skládalo ze tří částí, které probíhaly ve třech dnech. První den v neděli 27. 11. jsme se mezi 
9:30 a 10:00 zaregistrovali na gymnáziu Botičská. Pak následovaly tři soutěžní pokusy na téma pohyb       
a rychlost, na které byl letošní ročník Pražského pramene zaměřený. Po pauze na oběd jsme se vydali na 
prohlídku Pražského orloje, kde jsme se kromě jiného mohli podívat i do věže přímo k figurkám apoštolů. 
 Druhý den jsme na gymnáziu Botičská museli být už v 8:00. Čekala nás tu spousta zajímavých 
pokusů, které dokazují přírodní zákony. Dále jsme si na ČVUT na Karlově náměstí vyzkoušeli zajímavý 
pokus s kyvadlem na 22 metrovém závěsu, který dokazuje rotaci země. 
 Třetí den proběhla exkurze do pražské ZOO, kde jsme si hned po srazu napsali závěrečný test, který 
byl ze všeho, co jsme se mohli v uplynulých dnech naučit. Po něm následovala prohlídka ZOO s průvodcem, 
od kterého jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o pražské zoologické zahradě. 
 Pak následovalo vyhodnocení. Ptáte se, jak jsem dopadl? Celkem slušně, skončil jsem sedmý.           
Z  tisíce uchazečů, kteří psali školní kolo.  
                                                                                                  Jan Lubojacký, 6. A 
 

Kroužek aranžování 
 Každou středu se koná kroužek 
aranžování s paní učitelkou Šimkovou. 
 Tento kroužek začíná od 14 hodin      
a trvá 1 hodinu. Na vánoce jsme vyrobily 
ADVENTNÍ VĚNEC a KRÁSNÝ VÁNOČNÍ 
VĚNEC na dveře a na Mikuláše jsme šily 
mikulášskou punčochu. Moc nás to baví           
a jsme rády, že tam můžeme chodit. 
         Veronika Fišerová a Nela Štěpánová 
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7. ROČNÍK 

Nepotkali jste ji?                                     
1. DEN                                    

V pondělí o pracovních činnostech jsme já (Dominik), Rosťa, Jarek a Kamila 
čistili v přírodopisném kabinetu terária s hady a želvami. Do kabinetu se zvířata 
nastěhovala na dobu rekonstrukce školy z přírodovědného kroužku paní učitelky 
Štočkové. Po skončení zadané práce jsme se zeptali paní učitelky, jestli si můžeme 
půjčit obě užovky, a ta nám to dovolila. Hladili jsme je, půjčovali si je mezi sebou. 
Když skončilo vyučování, vrátili jsme je zpět. Po vyučování jsme šli na oběd a potom 
domů.  

2.  DEN 
V úterý jsme šli do školy a vyučování proběhlo normálně jako vždy. 

3. DEN  
Ve středu na začátku projektového dne nám při ověřování školní docházky paní 

učitelka oznámila, že jedna užovka chybí. V pondělí paní uklízečka v kabinetě zjistila, 
že nejsou dovřená dvířka od terária, zavřela je a oznámila to paní učitelce v úterý 
odpoledne. Já, Jarek a Kamila jsme se okamžitě rozhodli užovku najít. Prohledávali 
jsme doslova celý kabinet paní učitelky Merxbauerové od skříněk až po sebemenší 
skuliny a mezery, ale neuspěli jsme. Po domluvě s paní učitelkou Štočkovou jsme po 
třetí vyučovací hodině zkusili nalákat hada na myš. Myš jsme dali do skleničky, kterou 
jsme přikryli igelitovým sáčkem a do něj jsme udělali dírky, aby mohla myš pohodlně 
dýchat a aby byl cítit její pach, to mělo hada přilákat, avšak bezvýsledně.  

Pokračování příště…..doufáme v happy end. 
                                 Dominik Chrastil, Jarek Vondra, Kamila Procházková 

 

Toulcův dvůr 
Paní učitelka Merxbauerová pro nás na 29. listopad domluvila návštěvu 

na Toulcově dvoře. Byl pro nás připraven výukový program „Kde se vzala 
domácí zvířata“. 
 Když jsme tam dorazili, přivítala nás paní, která nás po celou dobu 
provázela. Nejprve jsme se šli ohřát do místnosti, ve které jsme si povídali  
o předcích našich domácích zvířat. Bylo to velmi zajímavé. Potom jsme si 
prohlédli místní zvířata - kachny a husy, prasata, mohli jsme si pohladit 
kohouta. Po chvilce jsme se šli podívat na krávu a po cestě nás zaujali koně. 
Pak jsme si povídali a vyplňovali pracovní listy. Všichni si odnesli spoustu 
nových zážitků. 
                                          Bára Teichmanová, Míša Demjanovičová 
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8.  ROČNÍK 

ZOO Praha 
 2. listopadu jsme byli v zoologické 
zahradě s paní učitelkou Merxbauerovou na 
výukovém programu o etologii.  
 Etologie je věda o chování zvířat. Náš 
průvodce nám povídal o tom, jakým chováním se 
vyznačují různá zvířata. Zjistili jsme, že sova, 
kterou všichni považujeme za velice moudrého 
ptáka, je naopak hloupá. Když jsou papoušci 
v ohrožení, zvedají peří na hlavě (např. kakadu), 
aby vypadali větší.  
 Potom nám průvodce vyprávěl o šelmách. 
Tygři jsou pruhovaní, aby splynuli s prostředím 
savany. Lvi nemají svoji hřívu jen na okrasu, ale 
používají ji zároveň jako brnění. Všechny šelmy 
potřebují hodně odpočinku, aby měly sílu na lov. 
Program se nám líbil, ale byla nám trochu zima.  
               Kačka Mlezivová a Dagmar Valová 
 

Chystáme se na Vánoce 
 Naše třída zahájila přípravu na Vánoce 
pečením cukroví. Pekli jsme při odpoledním 
vyučování s paní učitelkou Šimkovou a Kučerovou 
ve cvičném bytě. I přes pravidelné ujídání těsta 
jsme připravili hodně hvězdiček, hříbků, 
stromečků, zvonečků a čtyřlístků. Za dva týdny 
při dalších pracovních činnostech jsme 
marmeládou slepovali cukroví k sobě, aby na 
vánoční tržnici naší školy dobře vypadalo a ještě 
lépe chutnalo.  
                                     Adéla Trejbalová 
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9. ROČNÍK 

Schola Pragensis 
 Dne 25. listopadu se 8. a 9. třída účastnila 16. ročníku akce Schola Pragensis 
2011. Výstava se konala v Kongresovém centru. Vstup byl zdarma, takže tam bylo 
opravdu hodně lidí. Prezentovalo se tam přes 300 škol z Prahy a okolí. Každá škola měla 
svůj stánek, u kterého bylo možné zjistit spoustu informací nebo si vzít leták. Výstava 
pomáhá studentům při volbě školy a budoucího povolání. Také tam bylo několik 
praktických ukázek např. u hotelových, návrhářských nebo technických škol. Akce byla 
povedená a každý určitě našel školu, která by ho aspoň trochu zaujala.  
                                                                                                     Kateřina Mlezivová 

Tento rok jsme opět dělali Mikuláše. 
Přestrojili jsme se do velmi nápaditých kostýmů 

a měli jsme různé doplňky. Radili jsme šesťákům, jak  
toto všechno probíhá, spojili jsme se a vytvořili tým. 
Měli jsme i fotografku, která s námi chodila a fotila 

nás. Z naší třídy šli v týmu: hodný Mikuláš, a dvě 
ďábelské čertice. Doplňovali nás samozřejmě šesťáci - 

okřídlení andělé i hrůzostrašní čerti. 
Určitě jsme vystrašili mnoho dětí, i když hrály 

drsňáky, ale to neskryjí. Někteří brečeli, jiní ječeli,    
s některými jsme si zahráli na honěnou, pár dětí jsme 

připravili do pekla nebo dostali za vyučenou a pro 
ostatní jsme měli bonbonky. Nevíme, jak vy, ale 

my jsme si to velmi užili. Doufáme, že tuto 
tradici budeme dodržovat i nadále.  

     Monika Harutjunjan 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

Veverka sedí na stromě a louská 
oříšky. První oříšek: stříbrné 
šaty, druhý oříšek: zlaté šaty, 
třetí oříšek: diamantové šaty. 
Veverka se rozpláče, schoulí se 
na větvičku a naříká: „Já se asi 
kvůli té pitomé pohádce nikdy 
nenažeru.“ 

Cukroví trochu jinak 

Sněhulák na australský způsob 
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CO? KDY? KDE? JAK? 

Shakira osobností roku 
 Kolumbijská zpěvačka 
Shakira získala cenu pro osobnost 
roku. Ze slavnostního předávání 
Latin Grammy Awards, které jsou 
udělovány španělsky nebo 
portugalsky zpívajícím umělcům, 
si odnesla také ocenění za 
nejlepší ženské popové album Sale 
El Sol. Dostala ji nejen za svou 
hudbu, ale i za pomoc potřebným. 
                                 Katka Mlezivová 

Nedokončené a dokončené album Amy 

Winehouse 
 Třetí studiové album Amy Winehouse mělo 
obsahovat výhradně její originální skladby. Britská 
zpěvačka stihla nahrát jen dvě písně, které se objeví 
na kompilačním albu (hudební dílo, sestavené z jiných 
děl). Amy Winehouse nahrála jen dvě ze svých 
nejnovějších písní a obě se objeví na kompilaci 
Lioness: Hidden Treasures. 
                                        Katka Mlezivová 

Album 21 od Adele je nejprodávanější 

deskou století 
 Zpěvačka Adele pokračuje ve vítězném tažení 
hudebními hitparádami. Tentokrát z trůnu sesadila Amy 
Winehouse. Podle BBC se stalo její album s názvem 21 
nejprodávanější deskou v Británii od začátku tohoto 
století. Od ledna se v Británii prodalo 3,4 milionu kopií 
této desky, v případě Back to Black je to o sto tisíc méně.          
V první desítce britské hitparády se 21 udrželo 45 týdnů, 
z toho osmnáct na pozici jedničky. Deska slaví úspěchy      
i za hranicemi Británie, jde letos o celosvětově 
nejprodávanější album. 
           Adéla Trejbalová 
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Z VIRTUÁLNÍHO SVĚTA 

Call of Duty: Modern 
Warfare 3 
 Na náš trh přichází 
pravděpodobně nejočekávanější 
střílečka roku, ve které se podíváme 
do Paříže, Berlína, Londýna, ale i do 
Prahy. A kdyby vás přestal bavit 
singl, můžete si s kámoši zahrát 
výborně zpracovaný multi-player.  
 Hra je svým pojetím 
zajímavým mixem starých a nových 
her v tom nejlepším smyslu slova. Je 
totiž někde na pomezí tradičních 
titulů Counter-Strike a Quake 3. 
Samozřejmě částečně navazuje na 
předchozí díly a působí jako 
povedený americký akční film. 
                           Petr Mleziva 

Assassin’s Creed: Revelations 
 Tak jsme se dočkali. Čtvrtý díl 
veleúspěšné série Assassin’s Creed 
otevírá vrátka. Assassin’s Creed: 
Revelations nás vezme na dlouhou pouť 
Ezia Auditore a především k  ukončení 
jeho příběhu.  Kromě napínavého 
singleplayerového zážitku se vrací       
i skvělý multiplayer, který dozná 
pořádného rozšíření.  
   Chybět nebudou nové módy, mapy a postavy. Ačkoliv přijíždí Ezio do 
nejkrásnějšího města světa s cílem najít Altairovy pečetě, velmi rychle je zatažen do 
mnohavrstvého mocenského boje. Hra nabízí skvělý zážitek plných historických 
detailů, abyste se ponořili do kampaně a dohráli za pár hodin. 
                                                                                        Jakub Košnař 
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                                                                                  DRBÁRNA 

Český slavík 2011  
 V sobotu 26. listopadu proběhlo na Nově 
vyhlášení Českých slavíků za rok 2011. Tuto 
anketu máme již od roku 1992. Navázala na Zlatého 
slavíka, kterého poprvé v roce 1962 vyhlásil 
časopis Mladý svět.  
 Do roku 2002 se hlasovalo pomocí 
hlasovacích lístků, ale změna je život a začalo se 
hlasovat prostřednictvím SMS. Od roku 2004 se 
může hlasovat i pomocí internetu. Je to pohodlnější 
a výhodnější pro sčítání hlasů. A už ke kategoriím. 
V kategorii zpěvačka získala Slavíka opět Lucie 
Bílá, která jich má na kontě už 14, a dokonce i 11 
absolutních. Ty se udělují interpretovi s nejvyšším 
počtem získaných hlasů. 
 V kategorii zpěváků se již po několik 
desetiletí objevuje na prvním místě jméno Karel 
Gott a ani letos tomu nebylo jinak. V dalších 
kategoriích zvítězil Kabát jako nejlepší skupina 
roku a Slavíky bez hranic se stali členové slovenské 
skupiny No Name. Za nejoblíbenější píseň si 
posluchači rádia Impuls zvolili skladbu Navzdory 
hříchům od Petra Koláře. A nesmíme zapomenout 
na kategorii objev roku, letos se jím stala vítězka 
Superstar Gabriela Gunčíková. 
                                                   Pavla Maxová 
 

Muzeum Čtyřlístku  
 V Čechách bylo 11. prosince 
otevřeno nové muzeum. Nachází se 
v Doksech a patří známým a stále 
oblíbeným postavám ze Čtyřlístku. 
Přestože parta kamarádů ze Třeskoprsk 
oslavila už čtyřicáté druhé narozeniny, má 
stále mnoho příznivců mezi malými            
i velkými. 
 Muzeum našlo umístění 
v prostorách zrekonstruované městské 
knihovny. S Pinďou, Fifinkou, Bobíkem   
a Myšpulínem se zde můžete setkat 
v mnoha podobách i velikostech, 
návštěvníci mohou například spatřit 
Myšpulínovy vynálezy, nahlédnout do 
Fifinčiny kuchyně nebo si zahrát různé 
naučné hry. 
 Umístění muzea nebylo vybráno 
náhodně. Autor kreslených postaviček 
Jaroslav Němeček v tomto kraji strávil 
většinu svého života. 
                    Mgr. Simona Procházková 
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