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Zápis do 

prvních tříd 
 

ZŠ Křimická 

zve předškoláky  

a jejich rodiče 

k zápisu do 1. třídy 

 

18. a 19. ledna 2016  



Milí čtenáři, 
čas letí jako voda a my vás už pošesté vítáme u prvního čísla časopisu 

Křimda. Letošní ročník bude opět nabitý mnoha články a jako bonus 

jsme si pro vás připravili zbrusu nový komiks. I v letošním roce vám 

budeme přinášet informace o dění v naší škole, proběhnou rozhovory 

s vyučujícími a ani o zábavu vás neošidíme. Hráči si přijdou na své 

v rubrice RE-PLAY. Doufáme, že si rádi o přestávkách budete 

pročítat články, jež pro vás připravíme.  

                                                                 Vaše redakční rada 
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 Na naše otázky odpovídala paní učitelka Mgr. Zuzana Piherová 
 

1. Máte nějakou zajímavou vzpomínku na děti, 

které jste v minulosti učila?  

Mám a není tak stará. Čas od času se sejde třída, 

která vám nějak více přiroste k srdci. Mám ráda 

humor. Je příjemné cítit, že můj humor druhé 

osloví a pobaví. V duchu nadsázky jsem si jednu 

takovou třídu užila a myslím, že i ona mě. 

2. Chtěla jste vždycky učit?  

Ne, nechtěla. Pro studium učitelství jsem se 

rozhodla až ve třetím ročníku gymnázia. Do této 

doby jsem si sebe uměla představit spíše jako 

úřednici nebo ekonomku. 

3. Jaké bylo v dětství vaše vysněné povolání?  

V dětství jsem o povolání moc nepřemýšlela. Mým 

snem bylo stát se krasobruslařkou, moderní 

gymnastkou nebo tanečnicí. Ale to bylo opravdu 

v útlém dětství. Později jsem uvažovala o herectví. 

Jak je vidět, všechny tyto nápady se nějak samy 

rozplynuly. Naštěstí. 

4. Co ráda děláte ve volném čase? 

Volný čas vyplňuji procházkami se psem, sportem 

a občas ručními pracemi. Procházka se psem mě 

dokáže uklidnit a přestat se soustředit na 100 %. 

Sport mě provází celým mým životem. Mám ráda 

mnoho aktivit, ale v poslední době se nejvíce 

věnuji aerobiku, beach volejbalu a společenskému 

tanci. Ruční práce mám ráda od dětství a tak, když 

mám chuť a vidím dobrý nápad, něco hezkého pro 

potěšení vyrobím. 

5. Na co ráda vzpomínáte z vlastních školních 

let? 

Ráda vzpomínám na spolužáky. Na partu, která 

nebyla vždy hodná a vzorná, ale zažila spoustu 

legrace ve škole i odpoledne po ní. Byl to náš svět. 

Zároveň vzpomínám na učitele, kteří se s námi 

dokázali často smát. 

6. Co se vám na dnešních dětech nelíbí?             

A naopak, co se vám na nich líbí??  

Nelíbí se mi, jak některé pasivně přijímají cokoli, 

co dostávají. Ať jsou to věci nebo příležitosti, které 

jim dospělí dávají. Děti jsou v podstatě stále stejné. 

Mění se pouze prostředí, ve kterém vyrůstají.         

U dětí jsem vždy obdivovala jejich fantazii. Umí ji 

po svém vyjádřit a mě baví snažit se vcítit do jejich 

myšlenek. Tato schopnost děti naštěstí neopustila. 

7. V jakém předmětu jste nejvíce vynikala         

a který vám naopak nebyl příjemný? 

Na základní škole jsem neměla problém s žádným 

předmětem. Nejvíce jsem vynikala v tělesné 

výchově. Potíže nastaly až při studiu na gymnáziu, 

kde mi opravdu nešla chemie a fyzika.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Přála bych si kvalitní školní hřiště, aby děti zažily 

ještě více pocitů z překonání překážek. Tím si 

dodaly více odvahy a zdravého sebevědomí. 

9. Jakou knížku máte nejraději a proč? 
 Nemám jednu jedinou oblíbenou knihu. Četbu 

považuji za svou každodenní potřebu. V poslední 

době mě baví číst knihy od Dana Browna, nejlépe 

v originálu. 

10. Povolání učitelky je psychicky náročné, 

odkud čerpáte sílu a energii?  

Vždy mi pomůže dobrý zákusek, káva a ticho 

(stručně řečeno cukr a klid). To funguje jako 

první pomoc. Celkově na mě blahodárně působí 

pohyb. Pravidelným sportem vyplavuji endorfiny, 

a protože to dělám již léta, jsem na nich závislá. 

Pozor! V tomto případě se ale jedná o pozitivní 

závislost! 

11. Měla jste někdy chuť nechat profese 

učitelky?  

Ano, měla. Jako začínající a mladá učitelka jsem 

měla pocit, že to nemohu moc dlouho vydržet. 

Nemám ale ve zvyku řešit problémy s horkou 

hlavou a dělat ukvapené závěry. Mám tedy za 

sebou dlouhou učitelskou kariéru a zkušenosti 

z praxe nic nenahradí. 

12. S kterou postavou z historie nebo 

současnosti byste se chtěla setkat a proč? 

Nejraději bych se asi potkala s Karlem IV., abych 

mu mohla říci, že vysoká škola, kterou založil, je 

stále světově známá. Hodně dlouhá doba, co!      

A také ze zvědavosti, jak se v té době dalo žít. 

13. Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste 

s nimi udělala?  

Oznámila bych to jen své úzké rodině a pro 

zbytek světa by to bylo přísně tajné. 

 

             Vojtěch Franz, Jakub Čecháček 

INTERVIEW 
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NOVINKY OD NÁS 

Dopravně bezpečností den 
 V pátek 11. září navštívili žáci 4. – 6. tříd 

Dopravně bezpečnostní den v areálu ZŠ Veronské 

náměstí. Akce se zúčastnili zástupci Městské policie 

hl. města Prahy, Armády ČR, Policie ČR, Sboru 

dobrovolných hasičů Horní Měcholupy a Záchranné 

služby hl. města Prahy. 

  Děti si mohly prohlédnout jejich techniku, 

např. vojenskou sanitku, policejní auto, policejní 

motorku, hasičské auto, vůz záchranné služby apod. 

Vyzkoušely si poskytování první pomoci a znalosti 

dopravních předpisů. Zhlédly ukázky výcviku 

policejních psů (zneškodnění pachatele a vyhledání 

drog) a koní využívaných při policejních zásazích. 

 Strávili jsme příjemné zářijové dopoledne, 

které žákům přineslo spoustu zážitků i nové 

poznatky. 

   Mgr. Kamila Žárská a Mgr. Simona Procházková 

 

Dny Prahy 15 
 V září proběhly Dny Prahy 15, které 

vyvrcholily v sobotu 19. září na hřišti SK Horní 

Měcholupy. Odpolední program divákům zpestřili 

zpěváci, tanečníci, baviči i šermíři. Já jsem měla 

tu možnost vystoupit zde se svojí kamarádkou      

a bývalou žákyní naší školy Lucií Rosičkovou a moc 

jsme si to užily. Zpívaly jsme naši oblíbenou 

písničku Titanic od Celine Dion. Celou akci 

moderovali paní místostarostka Jitka Kolářová     

a Josef Melen. 

                                 Michaela Hynková 
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NOVINKY OD NÁS 

Vědecký jarmark nás nadchl pro vědu 
Ve středu 9. září 2015 se téměř celá naše škola vydala na 3. ročník Vědeckého jarmarku, 

který se konal na Vítězném náměstí v Praze Dejvicích. Tento rok akci navštívilo více než        

20 000 lidí, mezi které patřili jak děti s rodiči, tak i žáci s vyučujícími. Návštěvníci si mohli 

vyzkoušet různé chemické pokusy a vynálezy.  

Hned u vstupu jsme si mohli všimnout, že nejsme jediní, koho zajímají úžasné 

experimenty, protože u všech stánků bylo doslova přeplněno. Inženýři nás překvapili 

zajímavými fakty o vesmírných raketách, astronomové nám s sebou přinesli hvězdnou oblohu     

a chemici si hráli s roztoky. Mnoho z nás zde zažilo i to, že věda nemusí vždy znamenat 

širokou škálu nudných informací, ale zábavné ponaučení. Program byl velmi nabitý, pro 

každého se zde něco našlo a o zábavu nebyla nouze. Do školy jsme se vrátili s hlavou plnou 

nových poznatků a připraveni se plně vrhnout do učení během školního roku. 

                                                Nikol Jeřábková, Zdena Loudová a Denisa Libánská 

 

Policisté na naší škole 
 Policie se na naší škole objevuje každý rok. Ne proto, že by se něco přihodilo, ale proto, 

že útvar prevence má pro naše žáky připraveny besedy, které odpovídají věku dětí a vysvětlují 

jim, jak řešit problémy, se kterými se mohou setkat, co je a není zákonné. 

 V pátých třídách letos proběhl program Drogy I., kde se děti seznámily s problematikou 

závislostí. Hovořilo se i o drogách jako jsou alkohol, tabák, léky. 

 Šesté třídy absolvovaly přednášku a besedu na téma Šikana. Také se řešila problematika 

vztahů v dětských kolektivech. Byly vysvětleny pojmy agresor, oběť, osobní hrdost a sebeúcta. 

 Sedmé třídy se věnovaly tématu Kriminalita dětí. Z vyprávění policistů jsme se 

dozvěděli, že i v tomto věku mají děti zkušenosti s majetkovou trestnou činností, jako jsou 

krádeže, poškozování cizí věci, porušování autorských práv.  

 Osmé třídy měly připraven program Drogy II. – závislost očima zákona. Už tedy víme, 

jaký vliv mají omamné a psychotropní látky na člověka, známe dopad na celou společnost. 

Důraz při této přednášce je kladen na pochopení vztahu právo – droga. 

 Devátý ročník absolvoval přednášku a besedu Základy právního vědomí I. (znalosti 

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

Zároveň se žáci 9. ročníku zúčastnili nadstavbového programu pro absolventy programu Právní 

vědomí. 

 I letos jsme byli jako škola pracovníky útvaru prevence pochváleni. Vždy se jim na naší 

škole líbí atmosféra ve třídách a celkové klima školy. 

                                                                                       Mgr. Květa Nekolová 
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NOVINKY OD NÁS 

Jazyková animace s rodilým mluvčím 
 Na začátku školního roku 2015/2016 absolvovali žáci šestých tříd velmi zajímavou a aktivní 

hodinku s rodilým mluvčím z Německa. V rámci projektu „Deutsch beißt nicht“ (Němčina nekouše) 

vysílá společnost Tandem do škol, ve kterých se vyučuje německý jazyk jako druhý cizí jazyk a které    

o takovou aktivitu mají zájem, zkušeného lektora, rodilého mluvčího, který prostřednictvím aktivních     

a zábavných jazykových her motivuje žáky k učení se němčině. Všechny děti se velmi intenzivně 

zapojovaly, byly šikovné a i my učitelé jsme nasbírali mnoho nových nápadů pro zpestření výuky. Jsme 

moc rádi, že jsme se do tohoto projektu zapojili a již se těšíme na další spolupráci. 

                                                                                        Mgr. Jana Ludwig 

Přírodovědné soutěže na Křimické 
Se začátkem školního roku začal nový maratón sportovních a vědomostních soutěží, v kterých si 

ověřujeme své schopnosti v konkurenci s ostatními školami. 

 Vědomostní soutěže odstartovalo 23. září školní kolo Pražského pramene, přírodovědné 

soutěže pro 2. stupeň pražských základních škol. Téma úvodního testu se každý rok mění, letos žáci 

odpovídali na otázky z fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a z matematiky, které se nějakým 

způsobem dotýkaly člověka. Ze školního kola vyšel vítězně Petr Kohlíček z 9. A, o druhé až páté místo 

se pro shodný bodový zisk dělili Veronika Borůvková z 9. A, Alex Kroča z 8. A a Honza Dobiáš           

a Marek Langr ze 7. A. Petra a Veroniku vybrali organizátoři k zápolení o postup do finále. V domácí 

části soutěže dostali zadání 3 náročných úkolů, v kterých musí provést chemický pokus s potravinami     

a jodem, měřením a výpočty zjistit některé charakteristiky lidského těla a zorientovat se v grafech 

věkových pyramid populací na různých kontinentech. Domácí úlohy se musely odeslat do 3. listopadu    

a úroveň zpracování se pak stane kritériem pro výběr 30 finalistů ze všech zúčastněných škol.              

V minulých letech nás úspěšně reprezentovali bývalí žáci Jan Lubojacký a Matěj Sousedík, držíme 

palce, abychom letos prorazili do finále s oběma našimi reprezentanty! 

Přírodovědné znalosti prokazovali osmáci a deváťáci ještě v soutěži Přírodovědný klokan. 

Celorepublikovou soutěž každý rok organizují Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP Olomouc.    

24 otázek z matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a ze všeobecných znalostí je odstupňováno podle 

obtížnosti a obodováno 3, 4 a 5 body. Za špatnou odpověď žáci 1 bod ztrácí. Nejúspěšnějšími klokany 

byli tentokrát Vojta Franz (9. A) se 77 body, Ondra Kolář (8. B) se 61 body a Petr Kohlíček (9. A) se 

61 body. Těm, kterým se výsledky nejúspěšnějších zdají špatné, bych chtěla doporučit statistiky 

výsledků na webových stránkách soutěže, kde zjistíte, že z 35 tisíc účastníků se podaří získat plný 

počet (120 bodů) jen 1 nebo maximálně 2 soutěžícím a že průměrný bodový zisk se pohybuje mezi     

44 - 46 body. Fakulty organizují ještě Matematického klokana, který je určen všem věkovým 

kategoriím základních škol, takže všem budoucím matematickým klokanům přejeme otevřenou hlavu   

a bystrý úsudek. 

                                                                                     Mgr. Kamila Merxbauerová 
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NOVINKY OD NÁS 

Prázdninové putování 
 Ráda bych se s vámi podělila o zážitky z prázdnin, které jsem měla možnost strávit    

v USA a v Kanadě. Do New Yorku jsme přiletěli největším letadlem na světě - Airbusem       

A-380 (to je informace spíš pro kluky). V New Yorku jsme viděli sochu Svobody, pomník    

11. září, Ellis Island a spoustu mrakodrapů. Naopak ve Washingtonu, kam jsme přejeli po     

třech dnech, jsme žádné mrakodrapy neviděli. Ve Washingtonu jsme navštívili mnoho muzeí, 

třeba o vesmíru, o letadlech, muzeum umění a Národní antropologické (kosti dinosaurů). 

Také jsme byli ve washingtonské ZOO, která je známá tím, že zde chovají pandy.  

 Do Toronta v Kanadě, kam jsme cestovali za našimi známými, jsme letěli letadlem 

Bombardier. U nich doma jsme strávili moc hezký týden. Ukázali nám to nejhezčí z Toronta 

a okolí. Navštívili jsme akvárium, Niagarské vodopády, CN Tower nebo Toronto Island. Po 

týdnu jsme přelétli na Floridu a po ní jsme cestovali autem. Byli jsme v Miami - tam jsme 

viděli Seequarium, Miami Beach a ze vznášedla aligátory. V Miami jsme si projeli Coral 

Gables, Little Havana, Coconut Grove. Jeli jsme na Key West. Viděli jsme nejjižnější bod 

USA. Také jsme jeli do Fort Lauderdale a viděli jsme Kennedy Space Center, odkud 

vzlétají rakety.  

 A jak je možné, že si to všechno pamatuji? Pište si deník! 

                                                                Lucie Ella Luňáková, V. A 
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NOVINKY OD NÁS 

Hudební dostaveníčko  
V říjnu se na naší škole uskutečnilo flétnové hudební dostaveníčko dětí z flétnového kroužku ZŠ 

Hornoměcholupská pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Smržové a dětí z flétnového kroužku 2. B   

ZŠ Křimická. Cílem setkání bylo nejen se vzájemně poznat, ale především společně si zahrát a připravit 

se na první společný koncert.  

 Byli jsme pilní a trénování nás bavilo. Nejdůležitější je totiž v každé skladbě přesně společně 

začít, v pomlce opravdu pomlčet a přesně skončit. Ve velkém počtu pískajících to není vždy snadné. 

 Na závěr setkání si muzikanti z Hornoměcholupské prohlédli naši školu. Moc se jim u nás líbilo. 

 A pak už nastal Den „D“.  V neděli 11. října jsme společně vystoupili na koncertě orchestru 

Aulos v dubečském Špejcharu. Koncert se velmi vydařil, pro mnohé flétnisty to bylo úplně první 

vystoupení na veřejnosti. Jak se říká, štěstí přeje připraveným, a my jsme připraveni byli.  

Velké poděkování patří také paní učitelce Mgr. Jaroslavě  Hýkové, která doprovázela flétnisty na 

klavír a obětavě s námi trénovala.  

       PaedDr. Světlana Vojtová 

Charitativní sbírky na naší škole 
CPK CHRPA 
 Již tradičně na naší škole podporujeme CPK CHRPA -  kůň terapeut. Můžete si zakoupit záložky, 

pohledy, hopíky, motanice nebo samolepky, vše za 10 Kč. Za získané peníze budou postavené stáje nebo 

zakoupeni noví koníci, kteří pomáhají handicapovaným dětem. 

Srdíčkové dny 
 Probíhá opět prodej magnetek se zvířátky (30 Kč) a přívěsků na klíč (35 Kč). Částka bude použita 

na úhradu zdravotnického materiálu, rehabilitačních pobytů pro děti se závažnými onemocněními, které 

jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. 

 Azylový dům Rybka 
 Jak už všichni víte, charita pro AD Rybka probíhá na naší škole celoročně. Vždy k určitému datu 

připravujeme odvoz nasbíraných věcí do Husince. Nyní je termín do konce listopadu. 

 Potřebujeme všechno pro malé i velké (postýlky, dudlíky, lahve, pleny, kočárky, oblečení, hračky, 

fusaky, bačkorky, pláštěnky, nádobí, ložní prádlo, ručníky, závěsy, záclon, ...). 

 Zároveň se letos poprvé uskuteční akce Strom splněných přání. Ze seznamu s přáními dětí 

z azylového domu si budete moci vybrat některý z dárků, který spolu s rodiči zakoupíte a uděláte tak 

radost přímo na Štědrý den. 

 Letos v září už jeden náklad do Husince dorazil. Bylo to auto plné věcí, které všichni obyvatelé 

azylového domu tolik potřebují. Dík patří dětem, pracovníkům školy a rodičům, kteří vychovávají své 

děti k sociálnímu cítění. Zvláštní poděkování patří rodičům, kteří přispěli i finančně. 

                                                                                    Mgr. Květa Nekolová                                
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NOVINKY OD NÁS 

Pastevectví a výroba korálků v Pěnčíně 
 V úterý 6. října jsme na výletě v Jizerských horách navštívili kozí farmu v Pěnčíně. Na farmě 

stojí i malá továrna na skleněné korálky. Proč právě na kozí farmě byla i korálkárna? Je v tom velmi 

zajímavá, ale pochopitelná souvislost. Na horách bývali lidé vždy dost chudí, nebyly tam totiž pracovní 

příležitosti jako ve městě ani úrodná půda jako v nížinách. Čeho měli místní dost, to bylo dřevo a horské 

louky. Dřevo je třeba na tavení a leštění skla i pohon ostatních strojů. Louky zase spasou ovce a kozy. 

V dobách bídy, kdy se korále neprodávaly, museli místní horalé spoléhat na svá stáda. Kozy a ovečky 

jim dávaly vlnu, mléko, sýry i maso.  Tak to bylo krásně zařízeno a my se s tím mohli názorně seznámit.  

 Na farmě jsme si pohladili kozy, ovce i jiná zvířátka. V místní sýrárně a mlékárně jsme si 

ochutnali i koupili masné a mléčné výrobky. Výrobu šperku jsme si vyzkoušeli v dílně korálkárny. 

Domů jsme si vezli nové vědomosti, zážitky i dárky pro své blízké. 

                                                                 Žáci 2. tříd ze ŠD Křimická 
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Vážení rodiče, milí žáci 

 a přátelé školy,  

srdečně Vás zveme na 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
 

v úterý 15. prosince 2015 
 

VÁNOČNÍ TRŽNICE,  

 ZPÍVÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH  



 

 

Třída 

Průměr           

na  žáka 

Množství ( v kg) Pořadí 

5. B 36,35 799,7 1.místo 

1. A 25,08 601,9 2.místo 

1. C 20,52 512,9 3.místo 

5. A 12,49 224,8 4.místo 

4. C 12,37 334 5.místo 

3. C 11,28 225,5 6.místo 

3. B  10,86 238,9 7.místo 

3. A 9,94 228,7 8.místo 

2. B 8,05 209,2 9.místo 

2. C 6,61 165,2 10.místo 

4. B 4,40 123,3 11.místo 

5. C 4,36 96 12.místo 

1. B 4,22 88,7 13.místo 

2. A 3,21 77 14.místo 

  

8. B 11,87 225,5 1.místo 

6. B 9,97 259,2 2.místo 

8. A 6,94 111,1 3.místo 

9. A 4,38 127 4.místo 

7. B 1,88 45 5.místo 

7. A 1,38 34,5 6.místo 

6. A 1,04 25 7.místo 

ŠKOLA CELKEM (kg) 9,70 4753,1   

NOVINKY OD NÁS 

Zvířátka a loupežníci ve škole 
 21. září odpoledne nás opět navštívil Jan Hrubec se svým Dřevěným divadlem. Děti se výborně 

pobavily při sledování klasické pohádky ve společenské místnosti naší školy. Máme rádi Hrubcovu 

vtipnou dramatizaci i jeho originální loutky, a proto se vždy těšíme na jeho další divadelní představení.  

                                                                              ŠD Křimická 

 

Sběr papíru 
 V týdnu od 12. října proběhl tradiční podzimní sběr papíru. Absolutní vítězem sběrové akce se stala 

třída 5. B, musíme však pochválit i naše prvňáčky, kteří hlavně díky snaze rodičů obsadili zbývající „místa 

na bedně“. Na 2. stupni nejvíce úsilí vyvinula třída 8. B. Další pořadí se dozvíte z následující tabulky. 

                                                                                         Mgr. Simona Procházková 
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NOVINKY OD NÁS 

Turnaj v malé kopané pro I. stupeň 
 V úterý 6. října 2015 vyrazili chlapci z I. stupně s paní učitelkou Piherovou na 

fotbalový turnaj o Pohár starosty Prahy 15. Přestože naši chlapci pravidelně 

trénovali téměř každou velkou přestávku, bylo velmi těžké obstát v konkurenci 

ostatních škol. Školy měly totiž ve svých družstvech hodně výborných fotbalistů. 

Nakonec naši zástupci skončili na pátém místě. Děkujeme jim za účast a držíme 

palce, aby příští turnaje dopadly lépe. Naši školu reprezentovali Albert Bakus, Jan 

Bartoška, Matyáš Branný, Daniel Dvořák, Vojtěch Göpfert, Marek Jelínek, Tomáš 

Johanovský, Lukáš Němec, Tomáš Novotný, David Nožina, Denis Studenyak               

a Jaroslav Veselý.  

                                                                     Mgr. Dagmar Mikulášková 

Turnaj v malé kopané pro II. stupeň 
 Ve středu 7. října 2015 jsme se v rámci Poháru starosty Prahy 15 zúčastnili 

turnaje v malé kopané na ZŠ Hostivař. Turnaje se jako obvykle zúčastnilo všech pět 

základní škol, které jsou na Praze 15, tj. ZŠ Nad Přehradou, ZŠ Veronské náměstí, 

ZŠ Hostivař a ZŠ Hornoměcholupská.   

 Naši školu reprezentovali Tomáš Kuchta, Jan Holub, Vitaliy Shorban, Daniel 

Smrkovský, Lukáš Gabaj, Richard Krysta, Vojtěch Kápička, Petr Řehák, David Kácl, 

Dominik Šimůnek, Václav Štoural a Jonáš Mazura. Pod vedením pana učitele Cardy 

jsme obstáli ve velké konkurenci, získali jsme krásné 2. místo a výhru jsme šli 

patřičně oslavit. První místo obsadili žáci ze ZŠ Hostivař a třetí místo získala ZŠ 

Nad Přehradou. Těšíme se na další turnaje.  

                                                            Jonáš Mazura, Vašek Štoural 
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NOVINKY OD NÁS 

Nový školní rok a hned 1. místo!!! 
 Na čtvrtek 22. října 2015 se všichni naši sportovci těšili již několik dní dopředu, protože ten den se 

konal 1. turnaj „uhříněveské“ miniházenkářské ligy.  

 Jako obvykle sportovní utkání probíhala ve dvou věkových kategoriích. I když mladší kategorii     

(2. - 3. třídy) zastupovali nováčci, kteří teprve od září tohoto školního roku začali trénovat, přesto podali 

úžasné sportovní výkony a vybojovali páté místo. Do starší kategorie (4. - 5. třídy) postoupilo z loňského 

školního roku mnoho již zkušených hráčů a hráček a po všech pěti vyhraných zápasech zcela po právu 

vybojovali první místo. 

 Již brzy, na konci listopadu, se bude konat další, v pořadí 2. turnaj, který proběhne v našich 

tělocvičnách, a už teď se všichni těšíme na vzájemná utkání a úžasnou atmosféru. 

 Všem mladým sportovkyním a sportovcům děkujeme za výborné sportovní výkony, gratulujeme      

a … jen tak dál! Házené zdar! 

                                                               Mgr. Jana Ludwig  

Turnaj v basketbalu  
Dne 20. října 2015 se dívky ze sedmé, osmé a deváté třídy zúčastnily každoročního turnaje      

Prahy 10 v basketbalu, který je součástí série sportovních soutěží POPRASK, organizovaných Domem 

dětí a mládeže. Turnaj se konal na Základní škole Hostýnská.  

Soupeřily jsme proti pěti týmům z okolních škol. Nakonec se naše dívky umístily na slušném 

čtvrtém místě. První cenu získala Základní škola Eden. Někteří soupeři byli zkušení basketbalisté, a tak 

zápasy nebyly lehké, ale každý tým ze sebe vydal to nejlepší. Někdy to mezi soupeři opravdu jiskřilo        

a pár zranění nebylo výjimkou, ale naštěstí se nic vážného nepřihodilo. Po třech odehraných zápasech si 

naše škola odvezla domů zasloužený diplom.  

                                                                                             Kristýna Brejchová  
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1. ROČNÍK 

Prvňáčci v naší škole 
 Září – měsíc, kdy začíná školní rok. Ti starší se těší na své kamarády, možná i na paní učitelku. 

Pro ty nejmladší je první den opravdu slavnostní, kdy v doprovodu svých rodičů vstupují s velkým 

nadšením a očekáváním, ale i s obavami z neznámého prostředí do vyzdobené školy a spolu s paní 

učitelkou také do své třídy. Tam se posadí do lavic a vyslechnou si zahajovací ceremoniál - milé 

přivítání od paní ředitelky, paní zástupkyně, pana místostarosty a také té své paní učitelky. Ta nemešká 

a hned učí své dětičky první básničku a možná i písničku – a už se zpívá...  

 První školní dny jsou samozřejmě náročné. Docílit, aby si žáčkové postupně osvojili pracovní 

režim podle školního řádu, není opravdu jednoduchá záležitost. Podle odborníků je třeba, aby děti 

zvládaly při vstupu do školy základní dovednosti jako je samostatnost a schopnost soustředit se. Já 

přidávám další dvě podmínky – nesobeckost a ohleduplnost k sobě navzájem. Pak lze předpokládat, že 

třídní kolektiv bude tvořen partou prima kamarádů, kteří si umí vzájemně pomáhat a být si oporou. 

 Do spokojeného kolektivu nepatří jen učitel a žáci, ale i rodiče. Vždy je důležitá vzájemná 

důvěra. Na závěr všem přeji radost z úspěšné školní práce. 

       Mgr. Jaroslava Hýková 
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2. ROČNÍK 

Výlet s Berneškou 
 Ve čtvrtek 1. října jsme jeli do 

Uhříněveské obory. Šli jsme ze školy brzo ráno, 

byla velká námraza. Jeli jsme vlakem do Uhříněvsi. 

Tentokrát s námi byla Berneška. Berneška umí 

dobře přírodovědu a učí na vysoké škole, jak ji 

učit. 

 Berneška nám vyprávěla o přírodě a vše 

nám také ukazovala. Lovili jsme hmyz a šneky. 

Když jsme si nalovené živočichy dobře prohlédli    

a vše se o nich dozvěděli, zase jsme je pustili do 

přírody. 

 Cestou jsme se zastavili také na sklizeném 

kukuřičném poli. Našli jsme tam kukuřičné klasy    

a kreslili jsme si je do svého expedičního deníku. 

A některé jsme si vzali domů pro zvířátka. 

 Výlet byl suprový, nádherný, Berneška byla 

dobrá a chytrá. Jedním slovem úžasné. 

           Žáci 2. A a Mgr. Kateřina Nováčková 
 

Strašidelný předprázdninový den ve 2. C 
Konec října a začátek listopadu bývá ve znamení rozsvícených svíček a strašidelných dýní.            

A právě jednu takovou dýni jsme si připravili a vyrobili ve 2. C. Celé podzimní prázdniny bude stát doma 

na jídelním stole a bude vítat, nebo možná strašit návštěvy. 

 Jestlipak poznáte,  z čeho ta naše dýně vlastně je? A aby dýně nezůstala osamocená a smutná, 

přidali jsme k ní druhý den houf lízátkových strašidel. 

                                                                                Žáci 2. C a Mgr. Lenka Zadražilová 
 

Druháci se učí plavat 
 Je zvykem na naší škole, že žáci druhých tříd si osvojí jednu důležitou dovednost. NAUČÍ SE 

PLAVAT. Plavecký kurz probíhá každý pátek v bazénu v Hostivaři. Aby se nám to učení lépe dařilo, 

mají pro nás paní trenérky připravené velké množství vodních hraček. Skluzavku, barevné desky, míčky, 

kruhy apod. A díky tomu se z nás ze všech určitě brzy stanou dobří plavci. Na každou hodinu se moc 

těšíme. 

                                                              Mgr. Lenka Zadražilová 
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3. ROČNÍK 

Čechova stodola 
 V rámci prvouky, kde se učíme o historii naší vlasti, navštívili žáci 3. A, B, C dne 22. září 

Čechovu stodolu, galerii starých pověstí českých a lidových tradic. Výpravnou výstavou starých pověstí, 

které byly ztvárněné na velkých plátnech a figurínách, nás provedl bájný praotec Čech. 

 Poutavým a zábavným způsobem seznámil žáky se všemi známými postavami a jejich činy. 

Během prohlídky se žáci ocitli v dávné době, vyzkoušeli si mletí obilí a prověřili znalosti bylinkové 

lékárny Krokovy dcery Kazi. Nejvíce je zaujala hra na kovkopy, kde hledali poklady, ukryté                    

v nalezených kamenech. Vykutané polodrahokamy si odnesli domů na památku. 

 Součástí programu byla též tvořivá dílna, kde si žáci namalovali podzimní zápichy a z moduritu 

vyrobili kančí zuby, které si zavěsili na krk. Před odjezdem se potěšili pohledem na vyzdobenou 

zahrádku plnou podzimních květů, plodů a hlavně dýní, připravených na velké Strašidelné dýňování. 

Máme se na co těšit. 

                                                                              Anna Chmelařová  

Výlet za skleněnou krásou 
 Dne 7. října se všichni třeťáci těšili na výlet na Říp. Ráno bylo deštivé a chladné, na pěší túru 

nevhodné. Co teď? Rozhodli jsme se změnit program a jeli do sklárny Nižbor u Berouna. 

 Přijali nás srdečně. Při procházce po továrně jsme viděli, jak skláři u obrovských pecí nabírají 

rozžhavenou sklovinu a vyfukují ji na tyčích, kterým se říká píšťaly. Dávali ji do dřevěných forem         

a vznikaly tak tvary poháru, mísy či skleničky, kterým se říká „střep“. Ten se pak chladí a brousí na 

brusných kotoučích. Uvědomili jsme si, kolik práce je třeba k výrobě například poháru pro významný 

turnaj.  

 Vedle objektu sklárny je muzeum s nejrůznějšími sklářskými výrobky. Mohli jsme si koupit 

skleněné zvířátko, květinu nebo barevný bonbon. Každý žák dostal na památku slona, také skleněného.  

 Výlet se nám líbil a slíbili jsme si, že na Říp se vypravíme na jaře, až bude svítit sluníčko a my 

uvidíme naši krásnou zemi tak jako praotec Čech. 

                                                                                   Mgr. Miluše Štočková 
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3. ROČNÍK 

Třeťáci na návštěvě radnice  
 Všechny třetí třídy Základní školy Křimická navštívily Úřad městské části Praha 15 v Horních 

Měcholupech. Po příchodu se dětí ujaly paní Pavlína Nejedlíková a paní Marie Zdeňková. Zavedly nás 

do obřadní síně. Jak jsme se později dozvěděli, slouží i jako místnost pro vítání občánků nebo např. pro 

kurzy sebeobrany pro ženy. Děti se posadily a poslouchaly poutavé vyprávění o historii Prahy 15. 

Například o tom, z čeho je odvozen název Horní Měcholupy a Hostivař, jaký je význam znaku a vlajky 

Prahy 15, nebo kdy se objevila první písemná zmínka o obci. Paní Marie Zdeňková, která je 

kronikářkou městské části Prahy 15, nám umožnila podívat se na jednu z kronik, která byla ručně psaná 

a vázaná v kůži. Děti zde dostaly brožurku o stezce historií Prahy 15 a prohlédly si turistickou známku, 

kterou Praha 15 díky této stezce získala. Následovně se děti přesunuly do podatelny, kde bylo dětem 

vysvětleno, k čemu taková místnost slouží.  

 Na závěr naší exkurze děti uvítal i pan starosta Milan Wenzl. Zde si děti prohlédly kancelář pana 

starosty a dokonce měly i možnost vyzkoušet si starostův řetěz, což byl pro děti veliký zážitek. Pan 

starosta ochotně odpovídal na všechny otázky, které měly děti připravené. Paní Zdeňková, která celou 

návštěvu úřadu dokumentovala, nás vyfotografovala i s panem starostou. Při odchodu děti dostaly 

taštičku s odměnami a druhý den, nám byly na památku pro každého z dětí zaslány fotografie 

s podpisem pana starosty. Dětem se na naší radnici velmi líbilo a dárky je mile překvapily.  

                                                                                  Mgr. Alena Stavinohová 
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4. ROČNÍK 

Zpět do pravěku  
 Ve čtvrtek 15. října se žáci a žákyně třídy 4. C vydali na výpravu do 

Triloparku. 

 Zatímco venku do oken bubnoval chladný říjnový déšť, ponořili jsme se do 

tajemných vod našich velmi dávných dějin. Na úvod jsme si vyslechli poutavé 

vyprávění pana archeologa, během kterého jsme si mohli ohmatat zkameněliny 

trilobitů, schránek hlavonožců, členovců, rostlin, ale třeba i potěžkat mamutí 

stoličku nebo si z blízka prohlédnout zuby megalodona – brr...., nechtěla bych ho 

potkat při koupání v dnešním moři... 

 Pak jsme byli zasvěceni do velmi náročné práce paleontologů, kdy jsme si 

odkryli kostru pravěkého ještěra ukrytého v písku a zakreslovali pozice kostí        

v nalezišti. Dále jsme si vyzkoušeli očišťování zkamenělin pomocí vibrační jehly, 

modelování chybějících částí lebky tyranosaura a konečně vytváření odlitků 

pradávných členovců. 

 Každý z nás si zpět do školy odnášel nejen vlastnoručně udělaný odlitek 

trilobita, ale i pocit cestování v čase a dotek tajemna a dobrodružství. 

                                                         Natálie Sonnleitnerová 
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5. ROČNÍK 

Exkurze do Štěchovic a na Slapy 
 Jen co se rozběhla výuka v novém školním roce, čekal nás vlastivědný výlet do hydroelektrárny ve 

Štěchovicích.  

 Ve čtvrtek 17. září jsme za slunečného počasí vyjeli, abychom na vlastní oči viděli a poznali, jak 

vzniká energie z vody. Přivítala nás monumentální stavba, která vznikla v období 2. světové války. Je jednou 

z devíti přehrad celé Vltavské kaskády. Stala se i řídícím centrem, odkud jeden člověk dokáže řídit celou 

soustavu přehrad. Přesvědčili jsme se i o mohutné síle přírodního živlu - vody. Provázel nás bývalý 

zaměstnanec této elektrárny, který poutavě vyprávěl o její historii i současnosti a vše doplňoval zajímavými 

osobními zážitky. Na závěr celé prohlídky nás zaujal film o devastujících povodních v roce 2002. Poslední 

část našeho výletu jsme strávili  na palubě parníku Poděbradka, který s námi křižoval po vlnách Slapské 

přehrady. 

 Exkurze se nám líbila a bavila nás, proto se již těšíme na další výlety, kterých si v letošním školním 

roce užijeme ještě několik. 

                                                    Mgr. Iveta Matyášková a Mgr. Jana Vránková 

Koněpruské jeskyně 
 Začalo to krásným mrazivým ránem, zkrátka super den na výlet. V pondělí 12. října jsme vyrazili na 

exkurzi, abychom se něco dozvěděli o největším jeskynním systému v Čechách. Koněpruské jeskyně se 

nacházejí ve Středočeském kraji, v CHKO Český kras. Jeli jsme autobusem s paní průvodkyní, která nám 

cestou povídala, jak vznikla Země. Když jsme vstoupili do jeskyně, nepřivítaly nás pouze krápníky, ale            

i netopýr. Vstoupili jsme nejprve do středního patra, které je nejrozsáhlejší, horní patro je prostorově nejmenší 

a dolní patro není přístupné. Koněpruské jeskyně se pyšní kalcitovými růžicemi, varhany, na které prý dříve 

průvodci vyťukávali rytmus a dalšími nádhernými zajímavostmi. 

  A teď něco z minulosti a teorie. Stalagmit je druh krápníku, který roste ze země nahoru, stalaktit je 

druh krápníku, který rostě ze stropu dolů. Stalagnát se drží země i stropu, je to v podstatě sloup. Jeskyně byly 

objeveny v r. 1950 a zpřístupněny o devět let později. V horním patře byla dříve mincovna, kde se razily 

falešné mince.  Na závěr jsme si nakoupili suvenýry a kolem 13. hodiny jsme se vrátili do školy. Moc se nám 

tam líbilo. 

                                                       Tereza Pavelková, Robin Škába a Láďa Šlapal 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Ptá se paní učitelka: „Co víte, děti, 

o významných matematicích starého Řecka?“ 

Přihlásí se Pepíček a povídá:  

„Všichni zemřeli!“ 
 

„Tak co, Honzíku, jak dopadlo vysvědčení?“ 

chce vědět maminka.  

„Ale, to je přece vedlejší, hlavně že jsem 

zdravý.“ 
 

Pepíček volá radostně na tatínka: 

„Tati, já už umím psát!“ 

„A co jsi napsal?“ 

„To nevím, ještě neumím číst!“ 

Najdi 6 rozdílů: Jde malá stonožka se svou maminkou na 

procházku a ptá se jí:  

„Mamí, kdo je to člověk?“ 

„To je bytost, které chybí 98 nohou.“ 
 

Vyškrtej slova podle obrázků a ze zbylých písmen sestav tajenku: 
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6. ROČNÍK 

Šesťáci na adaptačním kurzu 
 Do šestých ročníků přibyli noví žáci. Aby se všichni co nejdříve skamarádili se svými novými spolužáky, 

vyrazily obě třídy na adaptační kurz. Zorganizovala ho pro nás VOŠ Palestra a probíhal na hřišti TJ Kyje ve 

dnech 30. září – 2. října 2015.  

 Děti si mohly vyzkoušet různé sportovní hry, např. lakros, frisbee, vybíjenou nebo přehazovanou. 

Hlavním cílem však bylo, aby se blíže poznaly, takže převládaly hry na rozvoj spolupráce a důvěry. Při hře Den 

trifidů musel vedoucí týmu dovést své spolužáky, kteří měli zavázané oči, na určené místo a při tom překonávali 

různé překážky. Jistili se při lezení po provazech nebo společně přenášeli kelímek s vodou zavěšený na 

provázcích ve hře Býčí oko. A jak se jim tam líbilo? To už vám řeknou sami: 

 

Moc se mi tam líbil lanový park. Připravili pro nás mezi stromy různé lanové překážky. Některé byly těžké, ale 

moc mě to bavilo. 

                                                                                            Eliška Jarvisová 

Byly to tři zábavné sportovní dny, které jsme trávili celá třída společně.  Nejvíce mě zaujal lakros.  

                                                                                           Anička Vápeníková 

Víc mě to bavilo na hřišti, protože tam jsme zkoušeli různé sporty. V parku jsme spíš hráli různé týmové hry, ale 

byla to také zábava. Všechno se mi tam líbilo a byl jsem rád, že jsem něco vyhrál.  

                                                                                          Tomáš Honc 

Adaptační kurz byl super. Nejvíc mě bavilo hrát trifidy. Ráda bych tam jela ještě jednou. 

                                                                                          Maruška Chytrová 

Nejvíc se mi líbila přehazovaná a fotbal. Nelíbily se mi žabáky, myslím, že nikomu. 

                                                                                         Pavel Flaisig 

                                                        Mgr. Simona Procházková, Mgr. Kamila Žárská a žáci 6. tříd 
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7. ROČNÍK 

Na zářijovém vědeckém jarmarku jsme nemohli chybět 
Kdo šel na vědecký jarmark s očekáváním nudných, nesrozumitelných vědeckých přednášek, byl 

mile překvapen interaktivní prezentací některých vědeckých poznatků a vynálezů, které dokazovaly, že 

věda může být zábavná a hlavně, že má nezastupitelné místo v každodenním životě. Pestrý program 

připravily organizace Věda nás baví o.p.s., VŠCHT Praha, ČVUT Praha, Ústav organické chemie            

a biochemie AV ČR a další školy. 

Žáci dostali za úkol sepsat, který stánek je nejvíc zaujal a čím. Jejich postřehy si můžete přečíst 

níže, a pokud chcete další podrobnosti, navštivte www.vedeckyjarmark.cz a podívejte se třeba na videa. 

„Zaujal nás stánek Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Čím? Cvičí psy pro 

různá důležitá povolání.“ Anna Štěchová, Sára Nygrýnová 

„Ve stánku Techmania Science Center jsme dostali brýle lámající světlo. Líbil se nám také pokus 

nafukování balonku pomocí jedlé sody a octa.“ Karel Veidenthaler, Tomáš Merta, Tomáš Náměstek, 

Kryštof Hlavsa 

„Ve stánku Úřadu průmyslového vlastnictví jsme přiřazovali vynálezy k jejich vynálezcům.“ 

Veronika Boháčová, Eliška Štědrá 

„Studenti 1. lékařské fakulty UK nám dali praktickou lekci první pomoci.“ Míša Roháčová, Lucka 

Nguyen, Valerie Semenová 

„Fakulta biometrického inženýrství nám ukázala termokameru, která se používá třeba při hledání 

ztracených lidí.“ Tereza Rennerová, Hanka Kantorová 

„Lektoři Techmanie nalili do prázdné PETláhve tekutý dusík, zavřeli ji a hodili do sudu s horkou 

vodou. Následoval silný výbuch se spoustou páry.“ Lukáš Gabaj, Tonda Krotil, Matěj Lůžek 

„Mohli jsme se podívat pod kapotu nové Škody. Bavila nás i laserová střelnice.“ Dan Smrkovský, 

Dan Vaniš, Petr Řehák, Vojta Kápička, Jakub Tregner 

„Na raketové základně nám hořela dlaň.“ Zuzana Burianová, Pavla Háková 

„Ve stánku VŠCHT jsme si vyrobili šumivý prášek do pití. Také jsme si vyzkoušeli, jak fungují 

superabsorbenty a proč díky nim zůstávají mokré plenky suché.“ Anička Řeháková, Tereza Skládalová 

„Fakulta strojní ČVUT ukazovala zajímavé stroje vyrobené z lega např. mechanickou ruku.“ 

Kamila Šatalíková, Nela Klinderová, Lucka Příkopová 

„Ve stánku VŠCHT vařili pivo. Přírodovědecká fakulta přišla s receptem na výrobu hopíku             

z lepidla Herkules, Boraxu, horké vody a potravinářského barviva,“ Anička Cieslarová 

                                                             Mgr. Kamila Merxbauerová 
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8. ROČNÍK 

 

8. třídy v zoologické zahradě 
 Ve středu 7. října se třídy 8. A a 8. B za doprovodu paní učitelky Procházkové         

a paní učitelky Merxbauerové vypravily do pražské ZOO. Čekal nás výukový program        

o etologii, což je nauka o chování zvířat. Protože v hodinách přírodopisu probíráme 

zoologii, bude se nám toto téma hodit.  

 Exkurzi jsme měli od 9 hodin i s průvodkyní, která nám ukázala vybrané pavilony, 

např. pavilon tučňáků, lachtanů, divokých šelem, goril a na závěr plameňáky. Dostali jsme 

pracovní listy a ty jsme za pomoci paní průvodkyně vyplnili a dozvěděli se něco nového        

o zvířatech a jejich způsobu života. 

 Na závěr exkurze, kolem dvanácté hodiny, jsme si zašli na oběd v restauraci 

nedaleko sloního pavilonu. Vrátili jsme se ke škole asi ve dvě hodiny. I přes nepříznivé 

počasí se nám program líbil. 

                                                                           Dominika Jarošová          
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9. ROČNÍK 

Budou z nás kriminalisté?  
 Dne 5. 10. 2015 naši školu navštívily studentky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

a předvedly žákům 8. a 9. ročníku, že i chemie může být zábavná.   

 Letos nám ukázaly, k čemu slouží forenzní analýza a jakým způsobem pomáhá policii řešit 

zločiny. Měli jsme možnost si vyzkoušet, jak se snímají otisky prstů, jak rozeznat krev od barvy, jak se 

využívají policejní psi a mnoho, mnoho dalšího. Zároveň jsme ztratili iluze o kriminálních seriálech          

a jejich postupech při řešení zločinů. Nevěřili byste, kolik je v nich mylných informací! Věděli jste 

například, že výsledky testů z DNA odebrané na místě činu se nezískávají jen několik hodin, ale zjištění 

jejich původu může trvat i několik týdnů? Samozřejmě se může objevit „dokonalý vrah“, který po sobě 

nezanechá žádnou stopu, takže v tomto momentě na scénu přicházejí policejní psi. Každý člověk po sobě 

zanechává pachovou stopu, kterou (ať se snažíte sebevíc) prostě nezamaskuje, takže máme jistotu, že 

policie má vždy nejlepší taktiku, jak zločince zastavit. Technologie se ovšem pořád posunuje na lepší 

úroveň, takže můžeme jen doufat, že je to ku prospěchu policie. Zatím jsme v relativním bezpečí, tak 

doufejme, že se v budoucnu žádný z katastrofických scénářů science fiction nevyplní.  

                                                                                  Nikol Jeřábková  

Má vlast – Pocta české krajinomalbě  
 V úterý 27. října jsme se zúčastnili výstavy Má vlast v Jízdárně Pražského hradu. Na ní se 

představili nejlepší malíři české krajiny, např. Mikoláš Aleš, Antonín Slavíček, Josef Mánes, Josef Lada 

nebo Jan Zrzavý. Svým rozsahem byla výstava zcela mimořádná a velmi pravděpodobně se nebude          

v příštích letech opakovat! Moc se nám tam líbilo a těšíme se na další kulturní zážitky!  

                                                                    Denisa Libánská, Nicola Michálková  
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Jde blondýnka do galerie a říká: 

„Tomu vy říkáte umění, takovému hnusu?“ 

Hlídač: „Madam, tomu říkáme zrcadlo.“ 
 

„Paní, nebojíte se, že vám ty děti  

z pískoviště utečou?“ 

„Neutečou, protože mimo pískoviště  

není wifi.“ 
 

Petra Kvitová, jak ji neznáte: 

„Televize se neprosadí, protože lidi by brzy 

unavilo zírat každý večer na dřevěnou 

bedýnku. Dávám jí šest měsíců slávy.”  

(Darryl Zanuck, producent filmové společnosti 

20th Century Fox, 1946.) 

„Když skončí pařížská výstava, elektrická 

světla budou zrušena a nikdo o nich více 

neuslyší.” (Erasmus Wilson, profesor oxfordské 

univerzity, 1878.) 

„Není žádný důvod, proč by lidé měli mít svůj 

vlastní počítač doma.”  
(Ken Olsen, DEC, 1977.) 

„Počítače by v budoucnu mohly vážit i méně 

než 1,5 tuny.”  
(Redaktor časopisu Popular Mechanics, 1949.) 

„Američané možná potřebují ten telefon, ale 

my máme dost poslíčků.”  
(Sir William Preece, British Post Office, 1876.) 

„Létající stroje těžší než vzduch jsou čirým 

nesmyslem.” 

 (Lord Kelvin, fyzik, 1895.) 

Chybovat je lidské: 
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RE-PLAY 
 

Fallout 4 
 Ve světě Fallout 4 je spousta potenciálně 

nebezpečných a neznámých rizik, mezi které podle 

nového instruktážního videa patří například infekce, náhlá 

ztráta končetiny nebo nebezpečná radiace. A samozřejmě 

také živočichové, kteří kvůli radiaci jaksi zvětšili svoji 

velikost, a místo aby byli oni vaší potravou, může to být i 

naopak. 

 

 

 

 

 

 

 

 A právě proto užijete vysokou míru výdrže. Nejenže vás lépe ochrání před radiací, ale vydržíte také 

víc fyzického poškození a můžete mu lépe čelit. Důležitý je ale trénink pomocí "atletiky a aktivit pro 

přežití", stejně jako udržování těla v dobré kondici. 

                                      Jakub Čecháček 

H1Z1 
Máte rádi survival hry se zombíky? Tak je tu pro vás hra H1Z1. 

H1Z1 je online survival hra od studia Daybreak Games, která se objevila 

na Steamu 15. ledna 2015. Hra je momentálně v Alpha fázi, ale už tak 

funguje celkem bez problému a má nám co nabídnout. Hru si můžete 

zpříjemnit nějakým tím dodatečným módem. Můžete si najít kamaráda        

a společně zabíjet hordu blížících se zombíků. Někdy je i nebezpečné si ve 

hře hledat společníka, protože na vás může volat !FRIENDLY! a pak vás 

zblízka prošpikuje brokovnicí a vezme si všechny vaše těžce nabité 

zbraně. Ve hře se také nachází rafting, takže si můžete vyrábět svoje 

vlastní zbraně. 

                                                                      Lukáš Verner 

Pokémon GO      

 Přiznejme si, že každý, kdo kdy viděl alespoň jeden díl 

Pokémonů, chtěl mít minimálně jednoho Pokémona. A co byste 

řekli na to, kdybyste mohli chodit po svém okolí a chytat 

Pokémony? Že to je jen sen? Díky nové hře Pokémon GO je toto 

už realita. Jediné, co stačí, je mít mobil a chuť objevovat. 

Jenomže sbírání Pokémonů omrzí, a proto je tady další skvělá  

zpráva. Pokud najdete někoho, kdo tu hru hraje taky, můžete s ním nejen vyměňovat Pokémony, ale taky 

si s ním dát boj. Každému fandovi Pokémonů tato hra změní život.  

 Můžeme děkovat Ninatic Inc, Pokémon Company a Nitendo CO, jelikož tyto organizace stojí za 

touhle skvělou aplikací. Hra vyjde až v roce 2016, ale neznáme přesné datum, takže zůstáváme v napětí. 

Aplikace funguje s iPhonem a Androidem. 

                                                                                                    Jakub Vítek 

Novinky ve World of tanks z Gamescomu 2015  
 Jste fanoušky MMORPG World of Tanks? Tak to vás určitě potěší tyto 

novinky. Vývojáři plánují do hry přidat nové mapy i tanky. A překvapivě i týkající 

se Československa. Například mapy Czechoslovakia (odehrává se v továrně Škoda 

Plzeň), Poland a Berlin (myslím, že netřeba překládat), dále nové japonské              

i německé tanky (např. Panther Scorpion, který má zajímavě řešenou věž). Dále se 

modelují československé tanky Škoda T-25 a T-40, LT vz.35, Kolohousenka 

KH50 (zajímavý název, že?) a TVP T-50/51. Čechoslováci budou mít ve hře svůj 

vlastní technologický strom. Máme se tedy na co těšit.  

                                                      Petr Kohlíček 
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CO? KDY? KDE? JAK? 
 

Vánoční strom na Staroměstském 

náměstí  
 Pokud nemáte co dělat, určitě si nenechte ujít 

rozsvěcení vánočního stromu, které se bude konat            
v sobotu 28. listopadu v 17 hodin na Staroměstském 

náměstí. Strom zde bude svítit až do 3. ledna 2016, 

souběžně s trváním tradičních trhů. Trh bude tvořit asi 

20 stánků, ve kterých zakoupíte především vánoční 

zboží, dárky, keramiku, porcelán, hračky, cukroví           

a občerstvení (punč, grog, bramboráky, trdelníky, atd.). 

Pokud na Staroměstské náměstí vyrazíte, přejeme vám, 

abyste si krásně užili adventní atmosféru.  

                                         Petr Kohlíček  

Muzeum čokolády 
 První české muzeum čokolády, nazývané Čokoládový dům, najdete v Praze v Celetné ulici. 

Jako v každém moderním muzeu Vás i zde seznámí nejen s historií, ale také se současností, nechají 
Vás si vše vyzkoušet a hlavně ochutnat. Děti si mohou udělat vlastní čokoládový obrázek, tabulku 

čokolády podle své chuti anebo si vyzdobit čokoládovou figurku podle své fantazie. A když 

prohlídka exponátů a výklad průvodce skončí, neznamená to, že musíte domů. Vedle vchodu do 

muzea je příjemná čokoládovna. V té můžete ochutnat desítky druhů čokoládových pralinek 

ochucených klasickými i zcela netradičními příchutěmi. Mezi ty patří například máta, kaviár nebo 

česnek. K pití tu podávají padesát druhů horké čokolády, ale také čokoládové pivo a víno. 

                                                                          Denisa Libánská 

Broučci aneb Loutky Zdeňka Podhůrského 
 Architekt Zdeněk Podhůrský je proslavený mnoha loutkami, jejichž krásu                      

a nadčasovost oceňujeme dodnes. Výstavu „Broučci aneb Loutky Z. Podhůrského“ můžete 

navštívit od 19. 9. 2015 do 15. 11. 2015. Uvidíte zde loutky původních večerníčků Broučci          

z roku 1967 – Broučka a Berušku, loutky z pohádky Příběhy čokoládového panáčka                

a Neználkovy příhody i loutky z původně připravovaného filmu Řecké báje a pověsti.            

K vidění bude i původní loutkový večerníček Broučci. Výstava je pří jemně interaktivní – děti 

si mohou pohrát v domečku broučků, složit si polínka, hodit přání do kouzelné vázy či se 

pokusit vyrobit si vlastní loutku. Součástí výstavy je i životopis a souhrn díla tohoto 
talentovaného umělce. Výstavu uvidíte za jedno vstupné společně s výstavou Krysáci se 

vracejí na zámek na Chvalském zámku v Horních Počernicích. 

                                                                                Denisa Libánská 
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Připravily Kristýna Brejchová a Dominika Hertlová Pokračování  příště 

KOMIKS 


