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Křimda 



 

Rádi bychom Vás pozvali na poslední zvonění, které se 

bude konat ve čtvrtek 25. června v 10 hodin. 

                            9. A 
 



 Milí čtenáři,  
prázdniny už klepou na dveře a stejně tak i vysvědčení, což pro všechny není zrovna skvělá 

zpráva. Všichni ale můžeme říct, že na léto se těšíme opravdu ve velkém. Deset měsíců vstávání 

brzy ráno a učení se na písemky je konečně za námi, takže si všichni můžeme zatleskat. Tímto 

bychom se také chtěli rozloučit s žáky nynější deváté třídy a popřát jim hodně úspěchů na 

středních školách či učilištích! A co jsme si pro vás v posledním čísle Křimdy připravili? Můžete 

se těšit na čerstvou dávku nových článků, nabitých letní atmosférou. Také jsme si pro vás 

připravili yoga challenge, takže myslíme, že je opravdu na co se těšit. My se s vámi pro tento 

rok loučíme, užívejte léta a v příštím školním roce zase na shledanou! 

                                                                               Redakční rada 
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      Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Dagmar Mikulášková 

 

 
1. Máte nějakou zajímavou vzpomínku na 

děti, které jste v minulosti učila? 

Ano, spoustu. Tak třeba jsem učila jednu třídu 

v Uhříněvsi od 4. do 9. třídy, bylo jich 31, ale 

byli moc prima. Dělali jsme třídní časopis, 

redakční rada na vydávání časopisu sama 

sehnala sponzory, holky pro celou školu 

udělaly módní přehlídku a kluci napsali 

předlohu k divadelní hře pro rodiče. Když jsme 

měli jako třída na starosti školního Mikuláše, 

tak na půdě školy vytvořili „peklo“, do kterého 

nosili zlobivé žáky v pytlích. Tam na ně už 

čekal Lucifer a nabízel jim pekelné karty. 

Každá karta obsahovala jednu činnost pro 

školu (např. úklid trávníku před budovou 

ZŠ)…Tyhle děti prostě měly obrovskou 

fantazii, spoustu energie a uměly věci 

dotahovat do konce. Moc ráda na ně 

vzpomínám. 

2. Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo          

v dětství vaše vysněné povolání?  

Ano, chtěla. Babička mi vyprávěla, že už       

v 5 letech jsem jí řekla, že budu mít dvojčata     

a budu učitelka. Na všech rodinných setkáních 

jsem se vždycky starala o děti, začala jsem 

jezdit na tábory a pak jsem vystudovala        

PedF UK a začala učit. 

 3. Co ráda děláte ve volném čase? 

Asi vám neřeknu nic nového, pravidelně 

cvičím jógu, jsem žákyní Paramhans Swamiho 

Maheshwaranandy. Moc ráda čtu, v létě jezdím 

na kole a v zimě na lyžích. Mám ráda výlety 

do přírody, kytaru a zpívání u ohně. 

4. Na co ráda vzpomínáte z vlastních 

školních let? 

Na úžasné paní učitelky, matikářku                   

a češtinářku. Obě byly přísné, ale dokázaly nás 

motivovat a měly nás rády. Zažili jsme s nimi    

i spoustu legrace na školních výletech. 

5. Co se vám na dnešních dětech nelíbí?  

A naopak, co se vám na nich líbí? 

Moc se mi líbí průbojnost, zapálení pro věc       

a dovednosti v oblasti jakékoliv moderní 

techniky. Také to, že se dnešní děti nestydí 

veřejně mluvit, zpívat, tančit. Chybí mi             

u některých pokora, čestnost a spolehlivost.    

A také úcta ke starším. 

6. V jakém předmětu jste nejvíce vynikala     

a který vám naopak nebyl příjemný? 

Na základní škole jsem milovala matematiku, 

český jazyk, fyziku, chemii a přírodopis. Na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

střední pak účetnictví. Moc mi nešel dějepis         

a výtvarná výchova. Neměla jsem totiž štěstí na 

učitele.  

7. Je něco, co byste na této škole ráda změnila? 

Přidala bych v každém ročníku hodinu 

matematiky a hodinu tělesné výchovy. 

8. Jakou knížku máte nejraději a proč? 

Na to neumím odpovědět, mám obecně knížky 

moc ráda. Mezi mé oblíbené patří Africká 

královna od Forestera, Nebeská stezka od pana 

Tomáše, Učení lotosu od Bhante Wimaly            

a v poslední době mě oslovila knížka 

Vychováváme děti a rosteme s nimi od paní 

Aldortové. 

9. Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste 

s nimi udělala? 

Vhodně bych je investovala a až bych jich měla 

dost na stavbu školy, tak bych nechala postavit 

školu na jógových principech…. 

10. Povolání učitelky je psychicky náročné, 

odkud čerpáte sílu a energii? 

Z přírody, od dětí a manžela, z jógy a hudby. 

Také od přátel a z pořadů pana Duška. 

11. Měla jste někdy chuť nechat profese 

učitelky? 

Ano, občas se mi to stává. Třeba zrovna teď. 

Mrzí mě, že některé děti, které učím, umějí brát, 

ale nikoliv dávat. Velmi dobře znají svoje práva, 

ale nikoliv už povinnosti. 

12. S kterou postavou z historie nebo 

současnosti byste se chtěla setkat a proč? 

S Janem Amosem Komenským, chtěla bych jeho 

názory na výchovu slyšet přímo od něho. 

 

                        

                 Jakub Čecháček, Vojta Franz 

INTERVIEW 
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NOVINKY OD NÁS 

Připomněli jsme si 70. výročí 

osvobození 
 Život v míru, to není samozřejmost. To jsme 

si uvědomili zejména u pomníčku padlých               

4. 5. 2015. Sešli jsme se tu s pamětníky Pražského 

povstání, kterým vyvrcholilo osvobozování naší 

republiky od německého fašismu na konci               

2. světové války.  

Setkání opět organizovala místní organizace 

Svazu bojovníků za svobodu a pietního aktu se 

zúčastnili i zástupci Úřadu Městské části Praha 15 

v čele s panem starostou M. Wenzlem                    

a místostarostkou paní J. Kolářovou a zástupci 

dalších společenských organizací. Památku těch, 

kdo položili životy za osvobození Československa 

od fašismu, jsme si připomněli položením věnců. 

Kulturní vystoupení tentokrát připravili učitelé       

a žáci ZŠ Nad Přehradou.  

Naši žáci (7. A a 9. A) se přišli spolu 

s vedením školy poklonit památce padlých. 

                          Mgr. Jana Kučerová 
 
 

Představení vojenské techniky 
 V rámci akcí k osvobození se dne 7. května 2015 v areálu ZŠ Veronské náměstí 

uskutečnila prezentace neklubového spolku VH 4. prapor – úderný. Prezentace obsahovala 

komentovanou přehlídku uniforem a výstroje na figurantech, výstavu znehodnocených 

pěchotních zbraní a dobových vozidel, malou střelnici airsoftových zbraní, historické 

informace o tažení 1. čs. armádního sboru od Dukly do Prahy a komentovanou ukázku činnosti 

zdravotní služby na úrovni praporu. 

                                                                                    Jakub Čecháček 
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Výměnný pobyt Praha / Burgkunstadt 2015  

 Necelé dva měsíce od chvíle, kdy od naší školy odjížděl autobus s německými studenty zpět do 

Burgkunstadtu, utekly velmi rychle a my jsme se brzy začali těšit na náš týdenní pobyt u sousedů v Německu. 

V neděli 10. 5. 2015 jsme v osm ráno nastoupili před radnicí do autobusu a, samozřejmě podle předpisů, pospíchali 

do Burgkunstadtu.  

 Těšili jsme se a měli jsme vskutku na co. Čekal nás velmi krásný a bohatý program, při kterém si nikdo 

z nás nestačil ani trochu stýskat po domovu. Po příjezdu, při kterém nás naši němečtí kamarádi spolu s jejich rodiči 

velmi pěkně přivítali, se naše děti „rozprchly“ do svých hostitelských rodin. 

 Od pondělí až do pátku 15. 5. 2015 jsme všichni měli možnost poznat městečko Burgkunstadt a jeho 

historické i přírodní okolí, navštívili jsme nádherné historické a univerzitní město Bamberg, dostali jsme se do 

pobočky velmi významné automobilové firmy Brose, která čítá po celém světě celkem 23 000 zaměstnanců,             

a navštívili jsme místní velmi známý pivovar pod názvem Leikeim, kde se kromě piva vyrábí i velmi chutné 

limonády, na kterých jsme si pochutnali.  

 V neposlední řadě jsme si doslova „vychutnali“ členitost tamějšího gymnázia, ve kterém bychom bez 

doprovodu našich německých kolegyň učitelek bloudili možná ještě dnes. Pobyt to byl vskutku vydařený a plný 

zážitků.  

 Pevně doufáme, že ten příští, již 20. jubilejní výměnný pobyt se vydaří při nejmenším stejně tak úspěšně 

jako ten letošní. 

                                                                                           Ing. Hana Tomší a Mgr. Jana Ludwig 

 

 

 

 

NOVINKY OD NÁS 
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NOVINKY OD NÁS 

Police na naší škole 
 Ačkoliv podle názvu by se někdo mohl domnívat, že se v naší škole něco přihodilo a musela 

zasahovat policie, není tomu tak. Jako každý rok, tak i letos k nám 18. května přišlo několik policistů 

z útvaru prevence, aby našim žákům vysvětlili, co se může a nemůže, co je, nebo není zákonné. 

 5. třídy absolvovaly program Drogy I. Žáci byli seznámeni s problematikou závislostí (legální 

drogy – tabák, alkohol, léky). 

 6. třídy měly přednášku a besedu na téma Šikana. Seznámily se s problematikou vztahů 

v dětských kolektivech. Pojmy osobní hrdost a sebeúcta, oběť, agresor už tedy známe. 

 7. třídy se věnovaly tématu Kriminalita dětí. Bohužel zkušenosti policie jsou takové, že              

i v tomto útlém věku u některých dětí už řeší majetkovou trestnou činnost – krádeže, poškozování cizí 

věci, porušování autorských práv.   

 8. třída měla připraven program Drogy II. – závislost očima zákona. Žáci byli seznámeni 

s problematikou omamných a psychotropních látek a jejich vlivem na člověka a společnost. Akcent je 

vždy kladen na pochopení vztahu právo – droga. 

 9. ročník absolvoval přednášku a besedu Základy právního vědomí I. Jednalo se o základní 

znalosti z oblasti lidských práv, trestního práva, přestupkového práva, společensky nežádoucích jevů. 

Byl také připraven nadstavbový program pro absolventy programu Právní vědomí.  

 Jako každý rok, tak i letos jsme byli útvarem prevence pochváleni, máme slušné a vychované 

děti, vždy se jim líbí atmosféra ve třídách i klima školy. 

                                                                              Mgr. Květa Nekolová 

Šesťáci na radnici 
 Dne 5. května jsme se s 6. B vydali na exkurzi na Úřad MČ Prahy 15. V rámci tématu výchova 

k občanství jsme totiž v hodinách mluvili o naší obci a obecní samosprávě. Při své návštěvě se žáci 

seznámili s tím, jak to na úřadě funguje, od paní kronikářky se dozvěděli informace o historii Horních 

Měcholup a jejich znaku a setkali se také s panem starostou. 

                                                                             Mgr. Adéla Koryntová 
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NOVINKY OD NÁS 

Otevřená věda 
 V pátek 22. května jsme byli s druhým stupněm 

na veletrhu vědy v Letňanech. Když jsme dorazili, měli 

jsme asi 15 minut volna, než začal náš program Všechny 

barvy duhy. Šlo o povídání a pokusy na téma světlo. 

Bylo to zajímavé. Dozvěděli jsme se, že vnímáme jen tři 

barvy a že všechny ostatní odstíny jsou stvořeny 

mícháním zelené, červené a modré. Také jsme si 

prohlédli vnitřek několika druhů mobilních telefonů a 

jejich barevné pixelové složení. A již víme, že psi nevidí 

černo-bíle, ale zeleno-modře.  

 Když náš program skončil, měli jsme zase asi půl 

hodiny volno. V jedné z místností byla spousta stánků 

s pokusy a dalšími zajímavostmi. Například jsme 

zkoušeli, jak je to s mícháním barev ve vodě, sodě, octu 

i minerálce. Mohli jsme dostat brýle, se kterými jsme 

viděli veškeré světlo rozložené do barevného spektra. Po 

rukou se nám mohl proběhnout sklípkan či mnohonožka 

a u jednoho ze stánků jsme si vytvořili vlastní buňky! 

Myslím, že to bylo velmi poučné a že se nikdo nenudil.  

                                Barbora Janderová  

Gateway to Space 
Ačkoli výstava Gateway to Space (Brána do 

vesmíru) láká své návštěvníky na výstavišti 

v Holešovicích již od března, těší se stále 

velkému zájmu. 14. května jsme se na ni vydali      

i my, šesťáci, abychom si uvědomili, jak 

dobrodružnou cestu nastoupilo lidstvo při 

dobývání vesmíru.  

U vchodu jsme dostali kvíz, který nás 

donutil poctivě přečíst informační tabule. 

Dozvěděli jsme se tak mnoho zajímavých 

podrobností. Více nás zaujaly samotné exponáty – 

na výstavišti je k vidění např. model první umělé 

družice Sputnik, která roku 1957 odstartovala 

začátek kosmické éry, skafandr Jurije Gagarina, 

prvního člověka ve vesmíru, originální vzorek 

měsíční horniny, modely dalších družic, raket, 

sond, lunárních vozidel nebo i kabina raketoplánu. 

Pro nás byl pak nejpřitažlivější sál 

s interaktivními atrakcemi – líbilo se nám 

pilotovat raketu, navádět sondu na přistání nebo 

si nechat zatočit hlavu v gyroskopu. 

                                Žáci 6. A a 6. B 
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Praha z paluby 
 Naše družina vyrazila 6. a 13. května na parník. Svoje hlavní město si tak děti mohly 

prohlédnout z nejlepší vyhlídky, tedy z paluby. Prosluněnou a rozkvetlou Prahu ještě děti 

obohatily o svůj radostný pozdrav „Ahoój“. Mávaly všem okolo a lidé z ostatních parníků      

i ze břehu jim to opětovali. Byl to pěkný a dojemný zážitek jednoho pražského odpoledne 

na Vltavě. Rozjásanou palubu plnou šťastných dětí a mávající lodě i nábřeží nelze jen tak 

přehlédnout. 

                                                                      Mgr. Magdalena Hepnerová 

Sběr papíru 
 V týdnu od 13. dubna se na naší škole konal pravidelný jarní sběr papíru. Nejlepšími 

sběrači se na 1. stupni stali žáci 4. B, kterým se podařilo odevzdat 1547 kg. Zároveň tak 

zvítězili v rámci celé školy. Druzí v pořadí skončili žáci 2. C s nasbíranými 761 kilogramy     

a třetí místo obsadila 2. B s 275 kg. 

 Na druhém stupni byli nejpilnější žáci 9. A, kterým zároveň tímto děkujeme za 

vydatnou pomoc při sběru. Druhé místo obsadila 7. B a třetí 6. B. Celkem se během týdne 

podařilo sebrat 5665 kg papíru.  

                                                               Mgr. Simona Procházková 
    8 



 

NOVINKY OD NÁS 

Charita na naší škole 
 Pro CPK CHRPA – kůň terapeut 

jsme pořádali celoroční charitu – prodej 

pohledů s obrázky koní. Celková částka za 

prodej pohledů činí 880 Kč. Je určena na 

nákup nových koníků a na stavbu stájí. 

 Hipoterapii využívají handicapované 

děti a je velmi prospěšná. Všem dětem      

a jejich rodičům, kteří jim dovolí se do 

akce zapojit, děkujeme. 

                       Mgr. Květa Nekolová 
 

Srdíčkové dny 
 Na jaře proběhla na naší škole další 

akce Srdíčkových dnů (o. s. Život dětem). 

Prodávaly se barevné náramky a magnetky 

zvířátek. 

 Celková částka, kterou jsme tímto 

způsobem získali, činí 2160 Kč. 

Gratulujeme a děkujeme. Částka poputuje 

jako vždy dětem, které jsou 

v nemocnicích, nebo rodinám s dětmi na 

potřebné vybavení, které jim ulehčí život. 

                        Mgr. Květa Nekolová 
 

Pomáháme potřebným 
 Letos jsme už poněkolikáté uspořádali 

charitativní sbírku pro Azylový dům Rybka 

Husinec. Nosili a sháněli jsme opravdu 

všechno, od oblečení po kočárky.   

 Poděkování patří dětem, rodičům, 

vyučujícím a všem zaměstnancům školy, kteří 

se na sbírce podílejí. Děkujeme také vedení 

školy, že máme možnost ve vybraných  

prostorách věci uskladnit. Nyní máme plný sklad a čekáme, až si z azylového domu věci 

odvezou.  Já osobně chci poděkovat chlapcům z 9. A, kteří neúnavně a nezištně pomáhali 

přinesené věci z 1. a 2. stupně uskladňovat. 

                                                                                Mgr. Květa Nekolová 
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Islám, světový terorismus a kriminalita 
 Ve čtvrtek 14. května 2015 se 8. a 9. třída vydaly na preventivní 

program, vedený PhDr. Terezou Sejkorovou, v divadle U Hasičů. V této 

přednášce paní Tereza vysvětlovala poutavou a srozumitelnou formou 

počátky a historii zločinu, organizovaného zločinu, mafií a světového 

terorismu, včetně jeho současných forem a nebezpečí hrozícího pro 

lidstvo. Mohli jsme si připravit dotazy i anonymní formou, které bylo 

možno předat při vstupu pořadateli nebo vhodit do přichystané                  

a označené krabice. V tomto programu nás provedla myšlením masových 

a sériových vrahů, ale také objasnila důvody stojící za teroristickými 

útoky ve světě. Přednáška byla velice zajímavá a dozvěděli jsme se tam 

věci, které by ani Google nevyhledal! 

                          Denisa Libánská, Kristýna Brejchová 

 

Jak se dělá divadlo   
 S žáky pátých až devátých tříd jsme se 

vydali do Vršovického divadla MANA, abychom 

se mohli podívat na hru „Jak se dělá divadlo“. Je 

to hra od Karla Čapka, která nám umožňuje 

nahlédnout, jak vypadá příprava na divadelní hru. 

Mohli jsme vidět, jak autor projednává své 

nápady s režisérem, nebo neschopné herce, kvůli 

kterým režisér doslova šílí. Hra je ale komediálně 

ztvárněná a končí dnem premiéry, kdy nikdo 

neví, co má dělat, a tak to herci zakončí 

spontánním tancem. 

                                    Jakub Vítek 
 

2. ročník hudební soutěže Bubble Star 
 O školním kole soutěže ve zpívání jsme vás 

informovali v minulém čísle. 27. a 28. dubna se 

v Kulturním domě Varta uskutečnila celopražská 

soutěž, kde v kategorii mladších žáků obsadila 

Veronika Boháčová ze 6. A šesté místo, Sára 

Nygrýnová ze 6. A se také velmi dobře umístila. 

V kategorii starších žáků obsadila třetí místo 

Michaela Hynková z 8. A, vzorně nás reprezentovala 

i Karolína Boháčová z 9. A. 

 V porotě zasedli paní ředitelka Anna 

Běhunková ze ZŠ Nad Přehradou, paní zástupkyně 

starosty MČ Praha 15 Jitka Kolářová, zástupci z řad 

zpěváků divadla Hybernia Karel Korsa, Kateřina 

Pilecká, Daisy, Jan Kopečný nebo Michaela Nosková. 

 Soutěžících bylo opravdu hodně, konkurence 

obrovská, nálada skvělá. Míša Hynková, Veronika      

a Karolína Boháčovy a Sára Nygrýnová byly jako 

nejlepší zpěvačky za Prahu 15 pozvány 9. června na 

oběd se starostou naší městské části panem Wenzlem. 

Oběd v pizzerii Milano se vydařil. 

                               Mgr. Květa Nekolová 

 
  10 



 

NOVINKY OD NÁS 

Turnaj v české dámě – školní kolo 
 Na naší škole se dne 22. dubna 2015 

konal turnaj v české dámě, kterého se 

zúčastnili mladší a starší žáci (celkem           

72 dětí).  

 Všichni hráči přistupovali ke hře           

s obrovským nasazením a nadšením, věříme, 

že si hru užili. Po téměř čtyřhodinovém klání 

byly známy výsledky. Na předních místech se 

v kategorii starších žáků umístili Petr Lukášek, 

Alex Kroča, Jakub Čecháček, Adam Ježdík      

a Václav Knotek. V kategorii mladších žáků to 

byl Aleks Šešlija, David Botek, Filip Tuček, 

Antonín Votava a Ladislav Dvořák. Celé klání 

řídil Filip Kareta - mistr republiky v české 

dámě a mezinárodní mistr v anglické dámě, 

který na naší škole v minulém roce vedl 

kroužek dámy. Všem zúčastněným děkujeme, 

vítězům blahopřejeme a držíme palce do 

dalšího kola. 

                                    Ilona Kotíková  
 

Turnaj v dámě 

– přebor pražských škol 
 Ve čtvrtek 14. května se konal ve 

strašnickém Domě dětí a mládeže – Dům 

UM 18. ročník soutěže v české dámě. Naši 

školu reprezentovali žáci, kteří se obsadili 

ve školním kole 1. a 2. místo. V kategorii 

mladších žáků to byli David Botek ze 4. B    

a Aleks Šešlija z 5. A. V kategorii starších 

žáků to pak byli Alex Kroča ze 7. A a Petr 

Lukášek ze 7. B. 

 Turnaj byl hrán podle švýcarského 

systému na 9 kol. Oba hráči měli na partii 

20 minut, což v drtivé většině případů 

stačilo. Naši žáci bojovali statečně, byť na 

medailové pozice nedosáhli. Lépe se dařilo 

našim mladším zástupcům. David Botek 

skončil na 8. místě, Aleks Šešlija na          

11. místě. Žákům sedmých tříd se v těžké 

konkurenci nepodařilo bohužel uspět. Všem 

účastníkům děkujeme za reprezentaci školy. 

                     Mgr. Michal Hlavatý 
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                                                            NOVINKY OD NÁS 

O výživě hravě a zdravě 
 Program O výživě hravě a zdravě je jedním z programů, které zdarma pro školy připravuje 

VŠCHT. Cílem těchto programů je zajímavou formou prezentovat žákům současné vědecké poznání       

v oboru chemie a poukázat na jeho využití v praktickém životě. Dne 8. 6. žáci pátých a šestých tříd tento 

program absolvovali. Probíhalo to formou interaktivní expozice. Expozice byly tři. První byla o tucích, 

druhá o cukrech a třetí o vitamínu C. Dětem byla ukázána doporučená denní dávka tuku, cukru                

a vitamínu C. V závěru mohly děti pokládat otázky. Žáci se živě zajímali o obsah živin v potravinách, 

ptali se na spoustu věcí okolo zdravé a nezdravé výživy, takže často ani nepostřehli zvonění ohlašující 

konec hodiny. S lektory se dál bavili i přes přestávku. Na rozloučenou dostali pexeso. 

                                                                                   Mgr. Kamila Merxbauerová 

Obvodní kolo matematické olympiády 
 Obvodní kolo matematické olympiády se konalo 8. dubna 2015 na ZŠ Kodaňská v Praze 10. 

V kategorii Z5 a Z9 jsme žádného zástupce do obvodního kola neposlali, neboť výsledky našich žáků ve 

školním kole na postup nestačily. Naproti tomu v kategorii Z6 nás mezi 63 soutěžícími úspěšně 

reprezentoval Jan Dobiáš z 6. A, který se 13 body obsadil 4. místo. Anička Cieslarová z 6. B a Jakub 

Randus z 6. A se umístili se 12 body shodně na 5. místě.   

 V kategorii Z7 kralovali mezi 30 účastníky žáci 7. B. Pavel Rusňák získal 12 bodů a obsadil         

4. místo, Jiří Petr obsadil s 11 body 5. místo a Tomáš Tuček s 9 body 7. místo. Před nimi byli jen soutěžící 

ze ZŠ Bří Jandusů, KG Kozinova, Gymnázia Omská a Gymnázia Voděradská. 

 Příklady z kategorie Z8 byly nad síly našich osmáků Vojty Franze a Jakuba Čecháčka. Jediné tři 

body získala Veronika Borůvková z 8. A. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci! 

                                                                                 Mgr. Dagmar Mikulášková 

Obvodní kolo v Pythagoriádě 
 I v letošním školním roce se konalo obvodní kolo Pythagoriády na ZŠ Kodaňská v Praze 10.  

Soutěž probíhala 13. května.   

 Na krásném prvním místě se s 15 body z 15 bodů možných (takže se 100 % úspěšností) umístil 

Štěpán Nejtek z 5. A, o první místo se s ním dělil ještě jeden žák z pořádající ZŠ Karla Čapka. Dále nás 

reprezentovala Bára Švíková z 5. B a skončila na hezkém 4. místě s 12 body.  

 Trochu nás mrzí, že uvedení žáci odcházejí po prázdninách na gymnázia a nebudou nás moci 

v dalších letech reprezentovat. Přejeme jim úspěšné studium a další úspěchy nejen v matematice. 

 V kategorii 6. a 7. tříd jsme nakonec neměli zastoupení, neboť nominovaní žáci Jiří Petr, Pavel 

Rusňák a Jakub Laichter se v uvedeném termínu nemohli soutěže zúčastnit.  

Za osmou třídu nastoupil Jakub Vítek, který získal 6 bodů z 15 možných, a Vojta Franz, jenž obdržel          

4 body. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

                                                                                       Mgr. Dagmar Mikulášková 
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NOVINKY OD NÁS 

Požární ochrana očima dětí na 1. stupni 
 Dne 20. května 2015 proběhlo v moderní hornoměcholupské hasičské zbrojnici 

vyhodnocení dětské výtvarné a literární soutěže PO očima dětí. Z Prahy 10 se sešlo více jak 650 

dětských prací. Ti nejlepší si přišli pro diplom a zaslouženou odměnu. Z naší školy byli úspěšní tito žáci: 

na 1. stupni v literárním oboru Adina Křížová z 2. B, ve výtvarném oboru Nicol Krutilová z 2. B a Anna 

Barbora Bínová z 4. B. Všechny tři jmenované postoupily do republikového kola. Srdečně blahopřejeme. 

  Slavnostní událostí odpoledne bylo poděkování a blahopřání paní Marii Zdeňkové k ocenění 

nejlepší kronikář ČR v roce 2014. Po všech gratulacích se mohli děti i rodiče bohatě občerstvit. 

Součástí odpoledne byla výstava dětských výtvarných prací. Na závěr akce uvítaly hlavně děti ukázku 

moderní požární techniky, zařízení a vybavení požárních vozidel a celé hasičské zbrojnice. 

 Vzhledem k dlouhodobé spolupráci ZŠ Křimická se Sborem dobrovolných hasičů Horní 

Měcholupy věřím, že se podobné akce v příštím roce zúčastní všechny třídy naší školy.  

                                                                                              Anna Chmelařová 

 

Požární ochrana očima dětí na 2. stupni 
 Jako každý rok, tak i letos se celý 2. stupeň zúčastnil této soutěže, protože víme, že práce hasičů 

je nebezpečná, záslužná a velmi potřebná. 

 Našim výtvarným pracím předcházel rozhovor o práci hasičů a to vše jsme zúročili v našich 

dílech.  

 V kategorii mladších žáků se umístila na 3. místě v obvodním kole Sára Nygrýnová z 6. A. 

V kategorii starších žáků jsme obsadili 1. místo prací Petry Dočkalové z 9. A a na 2. místě se umístila 

Kristýna Brejchová z 8. A.  

 Vítězům gratulujeme k jejich umístění a těšíme se na příští ročník soutěže. 

                                                                                              Mgr. Květa Nekolová 
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NOVINKY OD NÁS 

Slavíme Den dětí 
 1. června jsme oslavili Den dětí. Celý první stupeň vyrazil do hostivařského kina Premiere 

Cinemas na pohádku režiséra Jana Svěráka Tři bratři. Pohádka se všem líbila, a dokonce ještě cestou 

zpět do školy si někteří pobrukovali melodie Jaroslava Uhlíře, které pohádku doprovázejí. Den dětí 

jsme završili zmrzlinovým překvapením ve školní jídelně. Den s velkým D se na naší škole určitě 

vydařil. 

                                                                  Mgr. Jaroslava Koubíková 

Kroužek jógy na mezinárodním festivalu Evolution 
 V pátek 17. dubna 2015 se náš kroužek jógy zúčastnil festivalu Evolution, který se 

konal na výstavišti v Holešovicích.  Pod vedením zkušeného učitele jógy Oty Kaila jsme 

předvedli návštěvníkům festivalu, co jsme se za celý rok v kroužku s paní učitelkou 

Mikuláškovou naučili. Cvičili jsme ze systému Jóga v denním životě relaxaci, dechová 

cvičení, protahovací cvičení a pak už některé ásany ze Systému, např. Hansa ásanu, kočku 

Márdžarí a Šašanka ásanu. Naše vystoupení jsme ukončili opět relaxací. Během cvičení se 

k nám přidaly některé malé děti, zatímco jejich rodiče a další návštěvníci festivalu celý 

program pozorně sledovali.  

 Byli jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit se svým vystoupením festivalu, který se 

zabývá zdravým životním stylem.  Těšíme se, že budeme v dalším školním roce s kroužkem 

pokračovat. 

 Za pomoc a podporu děkujeme rodičům všech žáků, kteří navštěvují kroužek. Zejména 

paní Bartošové, panu Bartošovi, panu Murdochovi, paní Coufalové, paní Salačové a paní 

Hypšové. 

                                Míša Dubovská, Klárka Mikulášková, Kája Salačová, Kuba Coufal,  

                                Matouš Hájek, Jenda Bartoš a Mgr. Dagmar Mikulášková 
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Ukázková hodina jógy pod vedením Síty Rojové  
 V úterý 2. června a ve středu 3. června zavítala na naši školu cvičitelka Jógy v denním životě a žákyně 

Svámího Mahešvaranandy Síta Rojová z Prachatic. V 10 vyučovacích hodinách předvedla našim učitelům         

a žákům, jak lze využít prvky jógy - jógová cvičení, relaxační a dechová cvičení v hodinách tělesné výchovy.  

 Síta cvičí jógu již 20 let, v Prachaticích vede hodiny jógy pro děti i dospělé ve škole i mimo ni, a tak má 

s jógou pro děti bohaté zkušenosti.  Vzhledem k četným dotazům dětí a jejich rodičů uvádíme na ni kontakt: 

www.sitarojova.cz 

 Jóga se líbila žákům od 1. do 9. třídy i učitelům. Nakonec posuďte sami:  

„Cvičení Jógy v denním životě bylo krásné. Cvičili jsme na písničky, různé cviky a hráli hry. Například jsme 

cvičili „orla“ a hráli jsme si na sluníčko. Cvičení bylo super.“ Klárka, 3. C 

„Síta nám vyprávěla pohádku o lvíčkovi. Bylo to moc poučné.“  David, 3. B 

„V úterý jsme cvičili se Sítou. Moc se mi to líbilo. Všude kolem ní jsem cítil teplo a světlo. Všichni ostatní to 

doufám taky cítili. Obzvlášť Jenda a Tom. Bylo to skvělé! Krásně jsme se rozhýbali. Cvičili jsme těžší cviky – 

např. „vránu“. Síta ji zvládla úplně v pohodě!“ Matouš, 4. B 

„Bylo to zajímavé. Moc se mi to líbilo.“  Kristián, 9. A 

„Jedním slovem volnost!“ Adéla, 9. A 

                                                                                                  Mgr. Dagmar Mikulášková 

Návštěva filmařů na naší škole 
 V úterý 9. června k nám přijel štáb České televize natáčet naše zvířátka do dětského pořadu 

Telefon. Všichni jsme se moc těšili a s malými obavami čekali. Ve 13 hodin opravdu přijela dvě auta     

s nápisem Česká televize. Pan režisér si nejprve natáčel zvířata, pak děti a nakonec i mě. Zvířátka 

zapózovala výborně, děti byly úžasné, jen já jsem měla velikou trému, takže na mém povídání to bylo 

dost vidět i slyšet. Na závěr připravili filmaři pro našeho křečka zlatého překvapení, dovezli mu 

tobogán a on jím hned musel prolézt. Nejdříve se mu moc nechtělo, ale pak ho to začalo bavit a děti se 

bavily také. Povzbuzovaly ho, komentovaly jeho výkon a panu režisérovi se jejich bezprostřednost moc 

líbila. 

 Pořad bude vysílat Česká televize po prázdninách a my jsme zvědaví, jak to bude našim 

zvířátkům i dětem slušet. 

                                                                                        Mgr. Miluše Štočková 
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Cyklistická štafeta  
 Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se na hřišti ZŠ 

Hostivař uskutečnil tradiční cyklistický závod. 

Letos ovšem v úplně nové podobě. Závod 

jednotlivců byl vystřídán štafetou školních týmů. 

Naši školu reprezentovala štafeta žáků pátých až 

devátých tříd. Na zajímavé, přehledné a technicky 

náročné trati naši jezdci obsadili pěkné páté místo. 

Výsledek štafety je pro nás poučením, abychom 

pro příští ročník zapracovali na týmové taktice. 

Sportu zdar a cyklistice zvlášť! 

                          Mgr. Lenka Zadražilová 

 

 

Volejbal o Pohár starosty Prahy 15  
 V úterý 26. května se naše škola zúčastnila turnaje ve volejbalu. Turnaj se odehrával na naší škole 

s rozhodčím panem učitelem Cardou. Všechny zápasy byly velmi těsné, jelikož se sešli samí dobří hráči. 

Nakonec naše škola obsadila 3. místo. Reprezentovali nás Karolína Boháčová, Karolína Bláhová, 

Dominika Jarošová, Angelina Zhyhar, Patrik Chládek, Karel Maťocha, Jiří Vaniš, Adam Ježdík, 

František Přib.  

                                                                                             Karolína Boháčová 

  16 



  

NOVINKY OD NÁS 

Turnaj v miniházené 
 Ve středu 20. května 2015 se konal již tradiční velký jarní turnaj 

v miniházené pod názvem Open cup, který je pořádán pod hlavičkou Pražského svazu 

házené.  Jak v minulých letech, tak i letos se konal ve venkovním sportovním areálu 

TJ Astra v Praze na Zahradním Městě. 

 Účast i konkurence družstev z celé Prahy je velká. To ovšem neodradilo obě 

naše družstva miniházenkářů, a i když nepostoupila ze skupinových zápasů do 

soutěže o umístění, přesto se s chutí a sportovním nadšením pustila do hry. Bojovalo 

se nejen proti soupeřům, ale museli jsme všichni zvládnout i velmi nepříznivé počasí, 

protože v tento den pršelo od rána až do večera.  

Velké díky patří těmto sportovkyním a sportovcům: 

Mladší družstvo: 

Sylvie Homoláčová, Linda Karásková, Karolína Ludwig, Matyáš Jindřich, Prokop 

Spálenka, Jakub Rýdl, Jakub Ondříček, Daniel Břenda, Vojtěch Votava. 

Starší družstvo: 

Kristýna Spálenková, Matyáš Waltr, David Mikulášek, Šimon Knotek, Radek 

Vinařský. 

Těšíme se na další sportovní úspěchy v novém školním roce!!! 

        Mgr. Jana Ludwig 

Hokejbalový turnaj 
 30. dubna se na naší škole konal hokejbalový turnaj žáků 4. a 5. tříd. Jednalo se o další díl seriálu       

o Pohár starosty Prahy 15. Zúčastnilo se tradičně pět základních škol: Hornoměcholupská, Nad Přehradou, 

Veronské náměstí, Hostivař a Křimická.   

 Nejsilnější tým byl ze ZŠ Hornoměcholupské, jelikož všichni chlapci hrají hokejbal závodně. 

Nejtěžší zápas jsme sehráli s Veronským náměstím, bojovalo se o druhé místo. Nakonec naši borci vyhráli 

4:3, a získali tak 4 body do celkového hodnocení. Atmosféra byla velmi příjemná, k žádným zraněním 

naštěstí nedošlo. Nejlepším hráčem turnaje byl od nás zvolen Tonda Votava ze 4. B. Všichni žáci získali 

medaile a menší pohár za druhé místo. 

                                                                                  Karolina Bláhová 
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OVOV – okresní kolo 
 V úterý 14. dubna 2015 se zúčastnili žáci 2. stupně naší školy okresního kola sportovní 

všestranné soutěže zvané OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů), které se konalo 

v nedaleké Základní škole Nad Přehradou. Všichni zúčastnění sportovali s nadšením a snahou 

získat jak pro družstvo, tak i pro sebe co nejvíce bodů. Vrátili se s výbornými výsledky. 

 Družstvo, ve kterém bojovali Anna Řeháková (6. B), Tereza Skládalová (6. B), Dominika 

Jarošová (7. A), Tereza Černá (7. B), Matěj Lůžek (6. B), Petr Řehák (6. B), Petr Lukášek (7. B)            

a Vitaliy Shorban (7. B) se umístilo na krásném 3. místě a kromě sportovních zážitků a medailí si 

přivezli pohár. Jednotlivci soutěžili také s velkým nasazením. Tereza Skládalová se umístila 
v kategorii dívek, ročník 2003 na 3. místě! 

Do krajského kola postupují: 

David Langr (v kategorii chlapců, ročník 2000) získal v OK 2. místo. 

Anna Řeháková (v kategorii dívek, ročník 2002) získala v OK 1. místo. 

Družstvo na počet bodů z OK postupuje. 

OVOV – krajské kolo 
 V úterý 26. května 2015 se konalo krajské kolo OVOV na pražské Spartě, kde naši mladí 

sportovci bojovali v 7 disciplínách. I tady, kde už byla konkurence jednotlivců i družstev veliká, si 
naši vedli moc dobře. 

Mezi nejlepší výsledky patří: 

Monika Florová, 2. místo (v kategorii dívek, ročník 2004) 

Anna Řeháková, 5. místo (v kategorii dívek, ročník 2002) 

David Langr, 7. místo (v kategorii chlapců, ročník 2000) 

Všem sportovcům gratulujeme!    

                                                               Mgr. Jana Ludwig 
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NOVINKY OD NÁS 

Atletika – 2. stupeň 
 Ve čtvrtek 11. června se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili atletického trojboje. Soutěžilo 

se v těchto disciplínách: běh na 60m, skok do dálky a běh na 600 m. Za 6. - 7. ročník nás 

reprezentovali Anna Řeháková, Tereza Skládalová, Dominika Jarošová, Tomáš Vu Van, Ondřej 

Kolář a Jakub Randus. Dominika Jarošová vybojovala 4. místo a Anna Řeháková 2. místo. 

Všichni odvedli skvělou práci.  

 V kategorii 8. - 9. tříd závodili Karolina Bláhová, Michaela Hynková, Lucie Horálková, 

Lukáš Táfl, Patrik Chládek a Jakub Sobek. Karolina Bláhová se umístila na 2. místě, což je 

skvělý výsledek! V tomto roce se sešli opravdu silní a talentovaní žáci takže výsledky byly 

velmi těsné. Všem sportovcům moc děkujeme za reprezentaci! 

                                                                        Karolína Boháčová 

O Pohár starosty Prahy 15 … aneb je dobojováno!!!  
 Během dvou dní (11. a 12. 6. 2015) probíhalo velmi napínavé klání v atletickém trojboji 

dětí z pěti základních škol Prahy 15, mezi kterými byla zastoupena i ta naše „Křimická“. 

Zároveň byl touto soutěží završen boj o putovní Pohár starosty Městské části Praha 15. 

 Žáci naší školy soutěžili s opravdovým nadšením a touhou získat trofej největší. Velké 

díky patří opravdu všem zúčastněným sportovkyním a sportovcům, jak z prvního, tak z druhého 

stupně. 

 Po pátečním zápolení, a to nejen se soupeři, ale i s velmi slunečným počasím a po sečtení 

všech výsledků jsme všichni netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků. V konečném pořadí nás 

od putovního poháru dělil jeden jediný bod, a získali jsme tak úžasné 2. místo!!!  

 Mezi jednotlivci jsme na „bedně“ měli své zastoupení i v pátek při zápolení žáků             

1. stupně a moc gratulujeme Monice Florové a Martinu Vostatkovi za skvělé 1. místo. Všem 

sportovkyním a sportovcům patří velké díky. Jen tak dál!!!    

                                                                                      Mgr. Jana Ludwig  
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1. ROČNÍK 

1. B na škole v přírodě ve Střelských Hošticích 
 Ve dnech 29. 5. – 5. 6. se naše třída vydala na indiánské dobrodružství na školu v přírodě do Střelských 

Hoštic. Měli jsme hezké počasí, které přálo výletům i hrám v areálu, takže jsme si všeho užili do sytosti. 

     Hned první den jsme si vyrobili indiánské čelenky, do kterých jsme si v průběhu pobytu přilepovali papírová 

peříčka za splnění různých indiánských úkolů. Nejlepší náčelníci měli na konci pobytu peří hbitosti za indiánský 

víceboj, peří stopování za bojové hry, peří odvahy za průchod po záludné a nebezpečné liščí stezce, peří 

vytrvalosti za výdrž na pěších výletech, peří zručnosti za výrobu čelenky a za zdobení plátěného pytlíku. Největší 

výzvou pro některé indiány bylo splnění peří mlčení za nemluvnost ve veřejných dopravních prostředcích při 

přemisťování z místa na místo.  

     Zažili jsme toho opravdu hodně. Každý den jsme zahajovali pravidelným během a rozcvičkou. Pak jsme 

podnikali různé akce. Vydali jsme se po dětské pohádkové stezce ke Dni dětí, indiánské kmeny mezi sebou 

soutěžily ve zdatnosti při indiánském víceboji, udělali jsme si karneval, navštívili jsme hrad Rabí, přírodovědnou 

stanici a akvapark v Horažďovicích, vylezli jsme na rozhlednu Svatobor a viděli jsme představení historického 

šermu. Celý týden uběhl jako voda. Škoda, že už musíme zase do školy. 

                                                                                                                       Mgr. Lenka Přibová 

Poprvé daleko od maminky a tatínka 
 Na konci května se 1. A a C vypravily na dalekou cestu do malého městečka blízko pohádkových 

Adršpašských skal, do Radvanic. Maminky a tatínkové tentokrát zůstali doma a na děti čekal celý týden her, 

výletů, trocha učení a hlavně zkouška samostatnosti - vydržím bez maminčiny péče? Všichni jsme to zvládli na 

jedničku. V sobotu jsme došli k rozhledně Žaltman a seznámili jsme se s rytířem Radvanem z Radvanic, který nás 

naučil střílet z luku a pomohl nám při výrobě rytířského štítu. Také jsme se byli podívat za panem otcem ze mlýna 

Dřevíček. Tam jsme viděli,  jak se mele obilí a peče chleba. Malý vláček nás dovezl do Adršpachu a v bludišti 

pískovcových skal jsme hledali Sloní náměstí a veliký  Krakonošův vodopád. 

 Další den nás čekala výprava na Safari. Sice jsme trochu zmokli, ale výlet za zvířaty v Safaribusu jsme si 

užili. Také jsme si zatancovali v barevných světlech diskotéky. 

 Protože všechno má svůj konec a každý pořádný tábor nebo škola v přírodě končí táborákem, i my jsme 

se u ohně sešli, pochutnali si na špekáčcích a rozloučili se s Radvanicemi. Vždyť maminkám se už po nás stýská - 

musíme domů. Škola v přírodě utekla jako voda a my se již těšíme na naše první velké školní prázdniny.  

                                                                                         Mgr. Lenka Zadražilová a žáci 1. A a  1. C 
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2. ROČNÍK 

Druháci na ŠvP 
 V letošním školním roce jsme zvolili na ozdravný pobyt spolupráci s CK2, která nám doporučila chatu 

Panorama v Dolních Rejdicích na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. 

 Poslední květnový týden strávili žáci 2. A a 2. B se svými třídními učitelkami a vychovatelkami                  

v příjemném prostředí prostorné chaty v pokojích mezonetového typu s vlastním sociálním zařízením, ale hlavně     

s výborným a vtipným kuchařem a celou posádkou hotelu.  

 Každý den jsme poznávali nová místa a zajímavosti kraje. Rozhledna Čapí hnízdo se nám odměnila 

krásným pohledem do širokého okolí a vtipné muzeum Járy Cimrmana vykouzlilo úsměv na tvářích dětí                  

i  dospělých. Poutavá byla exkurze do továrny dřevěných hraček v Albrechticích, odkud si děti přivezly spoustu 

dřevěných kostiček na kreativní tvoření. Celodenní výlet do Liberce byl prozářený sluníčkem, tak jsme v ZOO 

mohli obdivovat různá zvířátka včetně unikátních a majestátných bílých tygrů. Velkým zážitkem byla jízda 

lanovkou na Ještěd a úžasný pohled s vyhlídkou až do vzdálených krajů. Neméně zajímavá byla exkurze do 

sklárny v Harrachově a návštěva muzea skla. Na závěr nechybělo ani tradiční opékání buřtů s veselými písničkami.  

 Pestrý a bohatý program na ŠvP, umocněný krásou a zdravím horské přírody, zanechal v dětech určitě 

mnoho pěkných dojmů a zážitků. 

                                                                                                   Anna Chmelařová  

Poznáváme krásy Čech 
 Žáci 2. C vyjeli v polovině května spolu 

se svou třídní učitelkou na školu v přírodě do 

Hnačova u Klatov. 

 Pobyt v přírodě je vždy kouzelný. 

Krásný byl výlet do Klatov k mumiím, pěší 

výlet do Plánice nebo jen každodenní proběhnutí 

v lese. I vychovatelé nás zabavili hrou na 

indiány. Každý den jsme plnili nějaké úkoly. 

Počasí nám přálo, nikdo nestonal, takže nyní už 

jenom pěkné vzpomínky!  Fotografie, slohové 

práce i výkresy jsou dokladem našeho pobytu ve 

škole v přírodě.     

           Mgr. Jaroslava Hýková 
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3. ROČNÍK 

Škola v přírodě 3. B a 3. C 
 Na školu v přírodě jsme vyrazili v pondělí 11. května. Byli jsme v Relax areálu v Hnačově            

u Klatov. Po příjezdu jsme se seznámili s vychovateli a zdravotnicí a po ubytování šli na oběd. 

Odpoledne se děti dozvěděly, že je čeká během celého pobytu etapová hra. Rozdělily se na indiány          

a kovboje a dostaly první úkoly.  

 Dopolední vyučování nám šlo jako po másle. Vždyť učit se o přírodě v přírodě je mnohem 

zábavnější. Nejenže byl areál přímo u lesa, ale ještě tam bylo malé ZOO s pávy, pštrosy, kozou, 

kůzlátky, kachnami a divokými králíky. Asi největším zážitkem byl výlet do Klatov. V katakombách 

jsme si prohlédli mumie. Bylo to trochu děsivé a zároveň nesmírně zajímavé. Ještě jsme si prohlédli 

náměstí a vystoupali na Černou věž, abychom se rozhlédli po okolí. Další den jsme měli turistický výlet. 

Šli jsme do Plánice, rodiště významného vynálezce Františka Křižíka. Dostali jsme se k jeho rodnému 

domku, nakoupili dobroty a šli lesem zpátky. Během celého pobytu hrály děti spoustu her a soutěží, 

tančily na diskotéce. V sobotu 16. května proběhlo hodnocení etapové hry, rozdávání diplomů a po 

obědě očekávaný odjezd domů. Celý pobyt se nám vydařil. Počasí vyšlo skvěle, děti byly moc fajn,        

a i když se někomu občas zastesklo, tak to všichni zvládli na jedničku s hvězdičkou. 

                                                                                Mgr. Ilona Karafiátová 

Výlet 3. A 
 V úterý 5. května jsme jeli vlakem s naší třídou 3. A na 

výlet na nedalekou Pitkovickou stráň. Ráno jsme se svezli 

vlakem do Uhříněvsi a vydali se na cestu. Zahřáli jsme se na 

pěkném dětském hřišti a šlapali podél trati a silnice na umělé 

návrší v Uhříněvsi, odkud jsme měli nádherný výhled do kraje. 

Zorientovali jsme se, protože jsme zde nikdy nebyli, natrhali 

trávu a těšili se na stádo koz a ovcí, o kterém nám řekla paní 

učitelka. Těšili jsme se právem, viděli jsme spoustu kůzlat         

i jehňat a snědli nám veškerou zásobu trávy. Hlad přepadl i nás, 

proto jsme vyrazili přes silnici u Pitkovic, abychom už dosáhli 

cíle naší cesty – chráněné přírodní památky Pitkovická stráň. 

Dověděli jsme se, že vznikla v roce 1968, a kdyby se o ni 

ekologové nestarali, již bychom dnes neviděli vzácný koniklec 

obecný a křivatec žlutý. Rostou na skalním ostrohu, který má 

dodnes charakter stepi. Pozorovali jsme i mraveniště a podle 

něj určovali světové strany. Následující procházka Pitkovickým 

údolím, spojená se svačinou v altánu, nás dovedla do Petrovic 

na autobus č. 175. Nejsladší tečka v podobě nanuka nás čekala 

na Vartě. Těšíme se na další výlet! 

                                                       Děti z 3. A 
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4. ROČNÍK 

4. C na ŠvP Sklárna  
 Dne 18. května jsme vyrazili na školu v přírodě Sklárna. Každý měl v hlavě mnoho otázek. 

Jaké to tam asi bude? Bude se mi stýskat? Jak budou vařit? Koho budeme mít za vychovatele?  

 Cesta proběhla s menším defektem (píchnutá pneumatika), díky kterému jsme měli dostatek 

času na svačinu. Pro nás to však není žádná novinka, a tak jsme trpělivě vyčkali. Sluníčko nás hřálo, 

proto nám to ani tolik nevadilo. 

 Celý týden jsme si pravidelně zapisovali deníčky, abychom mohli své zážitky vyprávět doma. 

V průběhu týdne jsme zažili mnoho zajímavých chvil, sblížili jsme se, lépe se poznali, sem tam jsme 

uronili slzičku a trochu se nám zastesklo po domově. Nachodili jsme mnoho kilometrů. Navštívili jsme 

přírodní kamenné útvary - Viklan, Bábu, Dědka, Lidčinu skálu, Malé kamenné městečko, Rytířskou 

louku, obec Chyše se zámkem Lažanských. Potkali jsme plno obyvatel lesa - zajíce, veverky, muflona, 

straku, brouky, mravence, motýly, ale i pejska paní vychovatelky, vlaštovky a jiřičky, rejsky a králíky 

z areálu ŠvP. 

 Do velkého lanového centra jsme se nedostali, protože potřebujeme ještě vyrůst a také naše 

paní učitelka nerozdýchala tu výšku, ve které bychom se měli procházet (i přes jištění). Museli jsme se 

spokojit pouze s malým lanovým centrem, kde jsme zjistili, že to není tak jednoduché, jak to vypadá. 

 Zločince Johana Ručku (celopobytová hra) jsme sice nedopadli, takže jsme milion nezískali, 

zato jsme si odvezli milion zážitků a zkušeností, které nám nikdo nevezme. Dvakrát jsme si zatancovali 

na diskotéce a opekli si výborné buřty na ohýnku zapáleném bez použití papíru. Naštěstí jsme 

neohrozili malá mláďátka, která si v ohništi schovala králičí maminka z areálu Sklárny (mají totiž volný 

výběh). Ve sklepení objektu Sklárny jsme se vyřádili na Laser game. 

 Na kouzelném křesílku v jednom lese jsme každý usedli s myšlenkou na naše tajné přání, které 

nemůžeme nikomu sdělit, a s napětím budeme očekávat, až se splní. 

 Poslední den jsme zabalili naše kufry, večer jsme zhodnotili celý týden a vlastně jsme zjistili, že 

je velká škoda, že už to končí. Mnozí uronili i slzičku dojetí. 24. května na nás čekal již autobus, který 

nás bezpečně dovezl zase do Prahy k našim nejbližším. Všichni se radostí objímali, paní učitelka si 

oddychla, že jsme bezpečně zase doma, s malými odřeninami, ale hlavně v pořádku. 

                                                                                        Mgr. Jaroslava Koubíková 
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4. ROČNÍK 

Škola v přírodě 
 A už je to tady! Sotva skončilo MS v ledním hokeji, vyrazili jsme my, 4. A a 4. B, na ŠvP do 

Krkonoš do penzionu Kozel u Vrchlabí. Uvítala nás krásná horská příroda zalitá sluncem. Ubytovali jsme 

se ve dvou horských chatách, v pěkných pokojích s výhledem na vrch Žalý. 

 Po obědě jsme byli rozděleni do dvou družstev: X - piráti a Black flag. Naším cílem bylo nalezení 

pirátského pokladu. Tyto odpolední aktivity nám připravovali instruktoři Tereza, Matouš a Jakub               

z agentury Sportlines. S nimi jsme se naučili hrát lacros, pálkovanou a další skupinové hry. Je škoda, že          

s ohledem na počasí nám nevyšlo lanové centrum. Ale stihli jsme se i  trochu učit, psát deník, opéct si 

špekáčky a celý pobyt zakončit sladkým pohárem a úžasnou diskotékou. 

 Když se počasí umoudřilo, podnikli jsme výlet do Strážného a Vrchlabí, kde jsme navštívili 

Krkonošské muzeum. Poslední den každý z nás dostal diplom na památku a spravedlivě jsme si rozdělili 

nalezený pirátský poklad. S úsměvem a plni zážitků jsme se vraceli domů. 

                                                                 Mgr. Jana Vránková a Mgr. Iveta Matyášková 

 

Výlet do Muzea Karlova mostu 
 V polovině dubna jsme se vydali na  vlastivědnou exkurzi navazující na aktuální učivo dějin naší 

země. Prošli jsme historickým centrem Prahy. Na Staroměstském náměstí jsme se zastavili u pomníku 

Mistra Jana Husa, obdivovali jsme Týnský chrám a gotický dům U Kamenného zvonu a jen tak tak jsme 

stihli orloj. Přes Malé náměstí a Karlovu ulici jsme dorazili k cíli naší cesty - k Muzeu Karlova mostu.  

 Na břehu Vltavy při pohledu na Hradčany jsme posvačili. Exkurzi jsme začali výkladem                 

s průvodcem u pomníku Karla IV. V muzeu jsme dále pokračovali prohlídkou historických expozic              

o stavbě mostu přes Vltavu. Největší pozornost byla věnována monumentu Karlova mostu. 

 Krásným závěrem našeho putování byla projížďka lodí pražskými Benátkami po 

Čertovce doprovázená krásnými tóny Smetanovy Vltavy. Procházkou po mostě a překrásným výhledem 

na historickou Prahu jsme exkurzi ukončili. 

                                                                     Mgr. Iveta Matyášková a Mgr. Jana Vránková 
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5. ROČNÍK 

Soutěž Mladý zdravotník  
 Dne 5. května 2015 se žákyně 5. B zúčastnily soutěže Mladý zdravotník, kterou každoročně 

pořádá ČČK  v ZŠ Karla Čapka v Kodaňské ulici na Praze 10. Dominika Strapinová, Míša Hertlová, 

Lucie Pondělíčková, Simona Vítková a Adéla Svobodová měly příležitost si vyzkoušet simulované 

situace zdravotních komplikací ohrožujících život a porovnat své schopnosti a znalosti s ostatními 

dětmi z pražských škol. I když se neumístily na 1. místě, tak si rozhodně vedly výborně a k vítězství 

jim chybělo jen opravdu málo. Jejich výkony si rozhodně zaslouží pochvalu. 

 Celý duben se dívky svědomitě a důkladně ve svém volném čase připravovaly. A výsledek stojí 

za to, neboť by všechny v případě nouze mohly být postiženým velkou oporou. 

 Doufám, že první pomoc nebudu nikdy potřebovat, avšak věřím, že mě v případě nouze potkají 

právě takto šikovná děvčata. 

                                                                                 Mgr. Martina Dušková 

Židovské muzeum 
 Koncem května jsem navštívila se svou třídou 

5. B Židovské muzeum. Prohlédli jsme si 

Staronovou synagogu, Klausovu synagogu a Starý 

židovský hřbitov. Pro všechny to byl mimořádně 

zajímavý zážitek, neboť již ve škole v rámci hodin 

dějepisu jsme sledovali osudy židovských obyvatel 

za druhé světové války. 

 Děti se v rámci interaktivního programu 

Badatel aktivně zapojily do poznávání tradic a zvyků 

Židů. V pěti skupinách se věnovaly následujícím 

tématům: Běh života, Židovská domácnost, Šabat, 

Židovská svatba a Pesach. A nebylo to vždy 

jednoduché, pochopit odlišnost národa v návaznosti 

na jeho historii. Některé rituály v dětech vyvolávaly 

smích a údiv. Doufám, že tento edukativní výlet nám 

umožní lépe chápat historii, abychom se snáze 

orientovali v současnosti. Snažili se o zdravý přístup 

k jinakosti a vážili si toho, co máme, hájili svá práva 

a neztratili přitom lidskost. 

 Pokud nevíte, co je kipa, kdy se slaví šábes      

a co znamená červené světlo v synagoze, není to 

špatným vzděláním, ale tím, že jste nebyli s námi. 

 Mgr. Martina Dušková רכה  ב            
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Prázdninový kvíz  
1. Školy jsou sice zavřené, ale náš mozek jede stále na plné obrátky. Je kontrolním centrem našeho 

těla, se kterým je propojen tenkými vlákénky, která se nazývají: 
    a) žíly 

    b) nervy 

    c) tepny 

2. Určitě nesedíte jen doma, ale máte možnost cestovat. Někdo třeba vyrazil i do dalekých zemí, 

kde nebydlí v domě se střechou, ale v jurtě. Co to je? 

   a) mrakodrap ve velikém městě 

   b) podzemní obydlí v malé vesnici 

   c) mongolský stan 

3. Také vás baví o prázdninách objevovat neznámé?!? V roce 1492 se Kryštof Kolumbus vydal ze 

Španělska na západ přes Atlantský oceán. Chtěl doplout do Indie, ale cestou objevil 

   a) Afriku 

   b) Austrálii 

   c) Ameriku 

4. Pro vydařené prázdniny si všichni přejeme prima letní počasí. Někdy však zafouká i pěkný 

větřík, či spíše vichr. Vítr fouká různou rychlostí. Nejlepší je bezvětří, ale jak to může v rychlosti 

dál pokračovat? 

   a) vánek, vítr, vichřice, uragán 

   b) uragán, vítr, vánek, vichřice 

   c) vánek, vichřice, vítr, uragán 

5. Počítáte už dny do začátku prázdnin? Zkoušeli jste si číslici napsat i jinak? Před 2000 lety staří 

Římané používali místo číslic písmena. Víte, jaké je římské označení pro číslici 5? 

   a) III 

   b) X 

   c) V 

Paní učitelka se ptá žáka:  

„Pepíčku, jak je množné číslo od 

slova neděle? 

„Prázdniny!“ 
 

Pračlověk čte synovo vysvědčení:  

„To, že máš trojku z lovu, chápu, jsi ještě malý. Ale 

že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, 

to je hanba!“ 

Strč mobil do čaje a máš T-Mobile.  

Strč mobil do vody a máš Vodafone.  

Rozlom ho na dva kusy a máš Ó dva. 

Policisté kontrolují na silnici vůz: „Co to máte 

na zadních sedačkách?“  

Řidič: „To jsou vodní lyže.“  

Policisté: „Dobrá, tak jeďte.“ 

Druhý policista přemýšlí a pak říká kolegovi: 

„Tak si myslím, že nás vypekl. Máme tu tři 

jezera, ale ani jedno přece není z kopce!“ 

Žák: 

„Potřebuji prázdniny 6 měsíců dlouhé.“ 

Dvakrát za rok. 
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Správné odpovědi:  

1b, 2c, 3c, 4a, 5c 
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Připravily:  Veronika Boháčová a Eliška Štědrá 

        ̆ 

ˇ 

        ̆ 

ˇ 

        ̆ 

ˇ 

        ̆ 

ˇ 

        ̆ 

ˇ 



 

6. ROČNÍK 

6. A na škole v přírodě  
 „Konečně jsme vyjeli!“ – to byla slova doslova všech šesťáků, kteří se už několik týdnů před odjezdem 

těšili, že společně, po několika letech, stráví čas na škole v přírodě. V pondělí 20. dubna 2015 jsme nasedli před 

naší radnicí do autobusu a vyjeli směr Janov nad Nisou. Počasí nám opravdu přálo a celých pět dní jsme mohli 

užívat společný čas v nádherné přírodě Jizerských hor. Program byl zcela nabitý: pěší výlet na rozhlednu Bramberk, 

týmové soutěže, střelba z luku, lanové hry, návštěva bobové dráhy, návštěva a seznámení se závodními psy husky, 

opékání buřtíků a samozřejmě závěrečná disko.  Všichni jsme si to užili, a i když už se blíží prázdniny, těšíme se na 

další školní rok, že společně vyjedeme za…„hranice všedních dnů“.  

                                                                                                                 Mgr. Jana Ludwig 

 

Trilopark 
20. dubna jsme si udělali výlet do minulosti Země, navštívili jsme Trilopark, který se nachází v Nuslích. Na 

dvě hodiny se z nás stali palentologové. Nejprve nás čekala teoretická průprava. Náš průvodce, profesionální 

geolog, paleontolog a učitel v jednom, nám mezi zkamenělinami a modely pravěkých zvířat v kostce převyprávěl 

vývoj života na Zemi. Mnohé zkameněliny jsme si mohli i osahat – kolovaly mezi námi fosilie trilobitů, amonitů, 

korálnatců a zubů žraloků z prvohorních a druhohorních moří, zkamenělé stonky přesliček a plavuní i stolička 

mamuta. 

Potom nás čekala paleontologická laboratoř – odkrývali jsme v písku zahrabanou kostru dinosaura rodu 

Deinonychus a pečlivě zakreslovali tvar a polohu jednotlivých kostí. Vibrační jehlou jsme preparovali z hornin 

skutečné fosilie. Skládali jsme  ryboještěří puzzle – málokdy se totiž najde zkamenělina většího živočicha vcelku, 

obvykle je rozlámána na kousky. Některé fosilie jsou tak vzácné, že s nimi vědci radši nemanipulují a zhotoví si 

raději jejich přesný sádrový odlitek. I my to vyzkoušeli a odlitky trilobitů, amonitů, mechovek a zubů žraloka jsme 

si mohli odnést domů. V Triloparku se nám líbilo, bylo to zábavné, zajímavé i poučné. 

                                                                                                                           Žáci 6. B 
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7. ROČNÍK 
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Školní výlet do Soběšína u Sázavy 
 15. – 17. června jsme vyrazili do chatek, abychom se společně rozloučili se školním rokem        

a zažili nějaké dobrodružství. Hned první den jsme hráli volejbal, fotbal a ping - pong. Navštívili jsme 

nedaleký Kácov, po návratu jsme si na ohni opekli špekáčky, které nám sehnala paní učitelka 

Procházková. Vzorně nám všechno připravila. Večer nám deváťáci s paní učitelkou Mikuláškovou 

připravili stezku odvahy. Naše holky se hodně bály, ale nakonec přemohly strach ze tmy a cestu 

zvládly. Druhý den jsme se rozdělili do čtyř družstev, každé družstvo dávalo dohromady zprávu            

a plnilo úkoly v lese. Den jsme zakončili zápasem v kopané. Naše družstvo ve složení Petr Lukášek, 

Jirka Petr, Tomáš Tuček, Pavel Rusňák a David Kácl vyhrálo nad družstvem deváťáků (Dominika 

Dvořáková, Patrik Chládek, Karel Maťocha, Jarda Kubíček a Kristián Jahoda) 1:0 a 3:1. Zápas vzorně 

soudcoval Matěj Sousedík. Poslední den jsme si naplánovali návštěvu areálu Barochov s lanovým 

centrem a hrou Battle field live.   

 Škoda, že jsme tu nebyli všichni, třeba to příště vyjde. 

                                                                                           Tomáš Tuček a Filip Todorov 



           Představa:        Realita: 
      

                   

                    

                    

                    

                   

 

8. ROČNÍK 

 
Jóga v 8. A 
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9. ROČNÍK 
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Poslední školní výlet 
 Naše třídní paní učitelka Simona Procházková se na poslední chvíli rozhodla, že nám zpestří 

poslední dny školy. Bylo to pro nás velmi milé překvapení. 

 15. června jsme se spolu se 7. B sešli na vlakové zastávce v Horních Měcholupech a vyrazili 

směr Soběšín u Sázavy. Svou příjemnou atmosférou nás přivítal kemp YMCA. Ubytovali nás v útulných 

patrových chatkách se sedmi lůžky. Po zabydlení jsme hráli hry a studenti ze střední školy z Mostu nás 

vyzvali na volejbalový souboj (zvítězili jsme 3:0). Pak jsme vyrazili na výlet do nedalekého Kácova        

a nakoupili špekáčky na večerní opékání. Kluci nasbírali dřevo, připravili klacky a večer jsme si 

pochutnali na výborných buřtech. Pak jsme připravovali noční bojovou hru pro naše mladší spolužáky. 

Druhý den jsme po bohaté snídani sportovali a hráli vědomostní hru, po které nás čekala sladká odměna. 

Po poledním klidu následoval už jen úklid chatek a cesta domů. Myslím, že poslední výlet jsme si 

všichni opravdu užili. 

                                                                                             Lucie Rosičková a Míša Švecová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Zloděj vykrádá dům, ve kterém je papoušek. 

Papoušek povídá: „Ježíš tě vidí."  

Zloděj na to: „Co je mi do nějakého Ježíše?“ 

Papoušek si nedá pokoj a po chvilce zase: 

„Ježíš tě vidí."  

Zloděj: „Co je mi do něj?“  

A papoušek: „Ježíš je rotwailer.“ 

Co dokážou lidské ruce: 

Soustřeď se po dobu 30 sekund na čtyři tečky pod 

sebou umístěné uprostřed obrázku. 

Potom se podívej na zeď a začni přimhuřovat oči. 

Uvidíš světelný kruh, pozoruj ho dál … co vidíš??? 

Říká na benzinové pumpě bruneta blondýně: 

„Představ si, že zase zdražili benzin!“ 

Blondýna odpoví: 

„Víš, mně to ani nevadí, já stejně tankuju 

pořád jen za pětistovku.“ 
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RE-PLAY 
 

Diablo III Reaper of Soul 
 Kalifornské studio Blizzard uvedlo na trh třetí pokračování RPG série 

Diablo. Příběh se bude znovu odehrávat ve fantasy světě zvaném Sanctuary. 

Přestože to tak může působit, nejedná se o přetržení příběhu a trojka na 

předchůdce navazuje. Malthael, padlý archanděl moudrosti zmizelý před 

dávnou dobou, se vrací jako Anděl smrti, aby ztělesnil hlavního padoucha, což 

se děje vůbec poprvé v sérii. Malthael je zahalen do černé róby, vyzbrojen 

párem srpů a nese se sebevědomě mlhovým oparem polapených duší. Jeho 

první kroky vedly k získání Kamene duší, který obsahuje esenci Největšího 

Zla. Pokud by byla tato moc vypuštěna na svět, důsledky by byly 

katastrofické. Malthael měl po celá staletí na starosti otázku života a smrti       

v lidském světě, takže získání esence není tak úplně to nejhorší. Více 

znepokojující je fakt, že zařadil lidstvo na špatnou stranu. Téměř okamžitě si 

podrobil město Westmarch, aby z jeho trosek povstala nová armáda.  

                                                         Vojtěch Franz 

Ženské týmy ve FIFA 16? 
 EA GAMES oznámilo, že v nové FIFA budou 

figurovat i ženské sestavy. Ovšem, dočkáme se jen 

národních týmů, nikoliv celých lig. Dostupné budou 

týmy Německa, USA, Francie, Švédska, Anglie, 

Brazílie, Kanady, Austrálie, Španělska, Číny, Itálie         

a Mexika. Nutno uvést, že ženské týmy budou moci hrát 

jen mezi sebou. Tak co, těšíte se na pár gólů s holkou, 

anebo zůstanete u staré dobré klasiky? 

                                               Petr Kohlíček 

TwoDots     

 Další moc hezká hra na telefon, která vás donutí ječet. Pod slovem 

TwoDots si asi představíte nějakou skákačku, ale tohle je hra jen pro silné 

myslitele nebo trpělivé lidi. Hra spočívá na tom, že procházíte více než    

200 levelů a ničíte kuličky. Zprvu začínáte v dřevorubecké chatičce, ale 

časem se probojujete k logickým bitvám s king kongem, nebo cestujete 

vesmírem a magickými dveřmi. Jediný problém je ta trpělivost. Hra je 

bohužel na životy a vždy, když se vám level nepovede, o jeden přijdete. 

Nebojte, životy se vám doplňují, ale až za 10 minut.  

 Já tuto hru hraji už rok a zatím jsem se dostal jen do dvaadvacátého 

levelu. Ale jako každá hra i tato má ráda lidi, co si něco připlácí.               

U každého levelu máte určitý počet pohybů, ale když si připlatíte, můžete 

mít víc pohybů, bomb a jiných vychytávek. Hra je pro iPhone i Android. 

Tak co, myslíte, že pokoříte tuto hru?     

                   Jakub Vítek 

 

NHL 16 oznámena! 
 EA GAMES oznámilo vývoj další verze legendární hry z hokejového světa. Nová hra vyjde nejdříve 

pro Xbox One a PS4, majitelé PS3 a X360 se své verze dočkají též, ale půjde spíš o kompilaci                           

s aktualizovanými soupiskami. NHL 16 slibuje více herních módů, tréninkový mód, mód „Be a GM“, při 

kterém si budete moci zahrát na manažera týmu, a spoustu dalších drobností jako je například růst vousů hráčů 

během vyřazovacích soubojů. Nabídka zní velmi zajímavě, myslím, že hra si získá srdce každého hokejisty. 

                                                                                                            Petr Kohlíček 
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 Nejbohatší kočka světa 
 Za dva roky vydělala více než fotbalista Christiano 

Ronaldo a proměnila tak svůj handicap ve výhodu.  Říká se jí 

Grumpy Cat a svými fotkami a spoustou videí prorazila na 

internetu. Kočka trpí postižením malého vzrůstu 

(dwarfismus) a díky tomu má přirozeně zamračený obličej. 

Právě tento výraz Grumpy Cat dostala i do reklam,                 

a dokonce se chystá celovečerní film Grumpy Cat’s Worst  

 

SVĚT REKORDŮ A ZAJÍMAVOSTÍ 
 

Christmas Ever s kočičkou v hlavní roli. Podle posledních informací Grumpy Cat vydělala svým  

majitelům cca 100 milionů dolarů, a to pouze v posledních dvou letech. To samozřejmě změnilo život její 

majitelce z Arizony v USA, Tabathě Burdesen, která dala výpověď ve své práci a plně se věnuje své 

kočičce. Grumpy Cat, vlastním jménem Tartar Sauce, se tak prodává na tričkách, hrníčcích, a také vydala 

knihu Grumpy Book, která se během krátké doby stala nejprodávanější knihou na Amazonu. 

                                                                                                                           Kristýna Brejchová 

 

Nejnebezpečnější mravenec světa 
 Přezdívá se mu Buldočí mravenec a jeho latinský 

název je Myrmecia pyriformis. Tito mravenci dorůstají až      

4 cm délky a vyskytují se zejména v Austrálii. Jsou 

považovány za nejstarší mravence na Zemi a počátek jejich 

výskytu se odhaduje na 100 miliónů let před naším 

letopočtem. Jsou známí svým agresivním chováním a silnými 

kusadly. Jed těchto mravenců může napadenému způsobit 

anafylaktický šok, který může bez ošetření způsobit i smrt. Je 

již známo několik případů, kdy právě kousnutí tohoto 

mravence smrt způsobilo. Mají skvělý zrak a jsou schopni 

dobře pronásledovat svou kořist. Na svou velikost jsou to 

dost nebezpeční tvorečkové, nemyslíte si? Ale i tak jsou 

v mravenčích měřítkách vcelku obři. 

                                                   Kristýna Brejchová 

Nejužší ženský pas 
 Průměrná žena si kolem pasu naměří 80 centimetrů. 

Pozor! Obvod pasu nad devadesát centimetrů zvyšuje riziko 

srdečních onemocnění. Nejužší pas vlastní Američanka 

Cathie Jungová - 38 centimetrů! Už dvanáct let si stahuje 

žaludek korzetem, který nosí 24 hodin. Američanka je 

matkou tří dětí a nyní je jí již 63 let. Vy zkuste raději 

pravidelné cvičení.  

                                             Jakub Čecháček 

Největší bazén na světě 
 Největším bazénem se stal Crystal lagoon. Nachází se 

v letovisku San Alfonso del Mar v Chile. Na délku měří 1 013 

metrů a vejde se do něj 250 000 metrů krychlových vody.             

V nejhlubším místě má tento bazén neuvěřitelných 35 metrů. 

Výstavba tohoto bazénu stála 30 miliard korun a roční provoz 

vyjde na 80 milionů korun. Voda je čerpána z nedalekého moře.  

                                                               Vojtěch Franz 

  34 



 

DRBÁRNA 

Aquacentrum Šutka 
 Prázdniny už jsou za dveřmi, teploměr začíná 

ukazovat více než 28 °C a sluníčko doslova pálí. Bylo by 

příjemné se někde zchladit. Aquacentrum Šutka je podle 

mého pro toto ideální! Plavecký areál Šutka na Praze 8 byl 

pro veřejnost otevřen v prosinci roku 2012 a dnes může 

svým návštěvníkům nabídnout nejen padesátimetrový krytý 

bazén, ale též vířivku, divokou řeku, dva tobogány, 

vodopád, relaxační bazén, dětské brouzdaliště i vodní bar 

s občerstvením. Pro milovníky wellness jsou v areálu 

k dispozici dvě finské sauny s venkovními ochlazovacími 

bazénky a dvě parní lázně. Aquacentrum Šutka je určitě 

skvělá volba! 

                                    Denisa Libánská 

Archa Noemova 
 Přijďte do Nové budovy Národního muzea na novou 

zoologickou expozici Archa Noemova. Tato expozice uvádí 

návštěvníka Národního muzea do fascinujícího světa živočichů, 

kteří obývají nebo obývali naši planetu. Výstava je soustředěna 

především na obratlovce a v širokém záběru představuje 

rozmanitost jejich druhů a životních forem. Současně si ale všímá 

i aktuálních otázek ohrožení a ochrany celé světové fauny. 

Symbolický název i pojetí expozice upozorňují na skutečnost, že 

svět zvířat dnes stojí před novou „potopou“, snad horší, než byla 

ta biblická. Jaká pomyslná „Archa“ dnes pomůže zachránit           

a uchovat rozmanitost živočišného světa pro budoucí generace? 

                                     Denisa Libánská 

 

Výstava – Večerníček slaví 50 let 
 Od 30. 5. do 13. 9. 2015 se ve Valdštejnské jízdárně Národní galerie a 

Museu Kampa koná speciální výstava z říše večerníčků. Děti i ty dospělejší hned 

na dvou místech čeká zábava, zajímavosti i speciální doprovodné akce. Museum 

Kampa umožní také jedinečná setkání. Navštíví ho legendy, které daly hlas 

největšímu počtu pohádkových postaviček: Jiřina Bohdalová a Josef Dvořák. 

Zavítají i herci a řada tvůrců.  

                                                               Nicola Michálková 

 

 Labyrintárium Loučeň 
 Jedenáct zahradních labyrintů a bludišť na jednom místě,            

v historickém anglickém parku, to je Labyrintárium Loučeň. Místo 

vhodné pro zábavu, relaxaci a odpočinek, na výlet pro malé děti nebo 

pro prázdninovou akci. Každý z labyrintů je přitom zcela jiný a každý 

byl vytvořen ze zcela jiného materiálu. Zabavíte se zde na dlouhé 

hodiny a užijete si přitom mnoho zábavy a legrace. Také jsou zde 

připravené i vedlejší akce, jako například prohlídka s princeznou, kterou 

ocení zejména malé děti a holčičky. Je to neobyčejný zážitek jak pro 

děti, tak i teenagery a dospělé. 

                                                              Zdena Loudová 


