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Poslední zvonění  

Dovolujeme si pozvat rodiče, 
učitele, spolužáky, kamarády       

a všechny příznivce 9. A 
na 

 

Kdy:  29. června 2016 v 10 hodin 
Kde:  ZŠ Křimická, atrium školy 
Jak:   S dobrou náladou 
Proč: U toho nemůžete chybět 

Těšíme se na Vás 9. A 
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Drazí spolužáci, 
blíží se léto, konec školního roku, vysvědčení, začátek prázdnin a tím i poslední číslo 

časopisu Křimda pro tento školní rok. Tímto číslem, posledním z rukou redakční rady 

letošních deváťáků, se s vámi loučíme. Chceme poděkovat všem učitelům a učitelkám, 

kteří s námi měli trpělivost a přežili s námi těch dlouhých devět let. Velké díky patří 

paní učitelce Simoně Procházkové, která nás naučila tvořit a kreativně rozvíjet náš 

školní časopis. Doufáme, že se vám naše práce líbila. Do nastávajícího roku jen to 

nejlepší! A teď hurá na prázdniny!!! 

                                                                        Vaše redakční rada 
 



 Na naše otázky odpovídala paní učitelka PaedDr. Zuzana Šimková 
 

1. Máte nějakou zajímavou vzpomínku 

na děti, které jste v minulosti učila?  

O různé historky za téměř 30 let mého 

působení ve školství není samozřejmě 

nouze. Na jednu si vzpomínám vždy           

o Velikonocích. Jako mladá jsem učila na 

jedné menší škole ve východních Čechách, 

byla jsem třídní v 7. ročníku. Kluci se tajně 

domluvili a na velikonoční pondělí brzy 

ráno přijeli za mnou domů na koledu. 

Dlužno dodat, že tehdy bylo chladné           

a deštivé počasí, ale ani to je od 

několikakilometrové cesty na kolech          

v dešti neodradilo. Bylo to pro mne velmi 

milé překvapení. 

2. Chtěla jste vždycky učit? Jaké bylo     

v dětství vaše vysněné povolání? 
Poměrně brzy jsem měla jasno v tom, 

čemu se chci v životě věnovat. Jako malé 

holky jsme si se starší sestrou hrály „na 

školu“. Hrozně nás to bavilo. No a mě to 

nepřešlo. 

3. Co ráda děláte ve volném čase?  

Ráda se dívám na televizní soutěžní 

pořady, přírodovědné programy a pěkné 

filmy. S potěšením se věnuji rukodělné 

práci, a pokud počasí dovolí, pracuji          

u maminky na zahrádce. Prostě žádný 

adrenalin. 

4. Na co ráda vzpomínáte z vlastních 

školních let?  

Vzpomínám na skvělé učitele, kteří mi byli 

vzorem, a samozřejmě na spolužáky, se 

kterými jsme si užili hodně legrace. 

5. Co se vám na dnešních dětech nelíbí? 

A naopak, co se vám na nich líbí?  

Na dětech se mi líbí, že jsou bezprostřední, 

zvídavé a nápadité. Nelíbí se mi, že si 

některé kromě svačiny z domova od 

maminky zapomínají vzít do školy i slušné 

chování. 

6. V jakém předmětu jste nejvíce 

vynikala a který vám naopak nebyl 

příjemný?  

Na základní škole jsem neměla s žádným 

předmětem problém. Mými oblíbenými 

předměty byly přírodopis, fyzika a chemie 

– taky díky učitelům, kteří byli skvělí. Na 

střední škole jsem se trochu potýkala         

s matematikou. A kdo snad ne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Je něco, co byste na této škole ráda 

změnila?  

Na této škole působím 18 let, mohu tedy 

velice kladně hodnotit vše, co se za 

poslední roky změnilo. Škola se mi moc 

líbí, ale stále je co vylepšovat. 

8. Jakou knížku máte nejraději a proč?   

Mám oblíbených více knih, snad budu 

jmenovat jednu za všechny, tou je Vejce     

a já – od Betty MacDonald. Proč? Prostě 

proto. Kdo ji četl, tak mi rozumí. 

9. Kdybyste vyhrála 10 milionů, co byste 

s nimi udělala? 

Kdo že by vyhrál, já? Naprosto technicky 

nemožné!!! 

10. Povolání učitelky je psychicky 

náročné, odkud čerpáte sílu a energii?  

Energii čerpám z pobytu v přírodě a při 

činnostech, které mě baví. 

11. Měla jste někdy chuť nechat profese 

učitelky? 

Jako mladá začínající učitelka jsem si 

myslela, že na mne čeká české školství a já 

ho svou prací spasím. Musím s pokorou 

přiznat, že si to již dlouho nemyslím. Ale 

určitě bych neměnila. Stačí to jako 

odpověď? 

12. S kterou postavou z historie nebo 

současnosti byste se chtěla setkat             

a proč? 

Nemám ráda otázky typu: „Co by kdyby, 

jak by kdyby“. Přesto se mi vybavuje 

spousta jmen historicky známých 

osobností, se kterými by stálo zato 

pohovořit. Ale přece jenom, pokud by to 

bylo realizovatelné, chtěla bych se setkat      

s člověkem pro mne významným, kterého 

si stále cením – se svým tatínkem. 

           Jakub Čecháček, Vojtěch Franz 

 

INTERVIEW 
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NOVINKY OD NÁS 

Výměnný pobyt již podvacáté! 
 Od neděle 10. dubna do pátku 15. dubna jsme již PODVACÁTÉ mohli přivítat naše hosty, tedy studenty 

a učitele z německého gymnázia v Burgkunstadtu. Přípravy na tuto návštěvu, na kterou se vždy těšíme, byly 

zvláště v tomto roce nemalé, a to právě proto, že se jednalo o jubilejní setkání. A protože jsme si dobře vědomi 

toho, že udržet takovou spolupráci není samozřejmostí a naše škola si této akce velmi váží, vrhli jsme se již od 

září školního roku 2015/16 s nadšením do všech prací, které těmto setkáním předchází. 

 V neděli 10. dubna v pravé poledne jsme již na obvyklém místě, tedy na parkovišti před radnicí MÚ 

Prahy 15, mohli přivítat německé děti a jejich pedagogický doprovod a od této chvíle nás všechny čekal až do 

pátku bohatý program.  

 Hned v pondělí jsme navštívili radnici Prahy 15, jejíž zástupci nás velmi mile přivítali v obřadní síni. 

Během tohoto setkání jsme si všichni moc dobře uvědomovali význam této akce, která, jak doufáme, bude 

přetrvávat dalších dvacet let! V dalších dvou dnech si němečtí studenti prohlédli dominanty staré Prahy, 

navštívili Pražský hrad, Staroměstskou radnici, Karlův most a jiné krásy našeho města. Za doprovodu „bloudili“ 

po naší škole a měli možnost navštívit několik vyučovacích hodin, kde se mnozí velmi šikovně zapojili do 

výuky. Na společném celodenním výletě jsme mohli obdivovat zámek Loučeň a jeho přilehlé zahrady                 

s labyrinty a nakonec jsme se všichni „vyřádili“ ve svíčkárně v Šestajovicích, odkud si každý přivezl malý 

dárek. 

 Jak to u takových akcí bývá, čas běží velmi rychle, a v pátek 15. dubna jsme se po dopolední procházce 

centrem Prahy museli rozloučit a zamávat našim německým kamarádům. Bylo moc dobře, že jsme si všichni 

mohli říct: „Tak za tři týdny na viděnou!“ 

  4 



 

NOVINKY OD NÁS 

 Tři týdny od návštěvy německých studentů uplynuly velmi rychle a nastal den odjezdu našich žáků     

a jejich pedagogického doprovodu do hornofranckého městečka Burgkunstadt, kde si děti i učitelé od neděle 

8. května do pátku 13. května užívali velmi vydařený program, který pro nás připravily kolegyně 

z německého gymnázia.  

 I české děti byly moc hezky přivítány jak vedením gymnázia, tak zástupci tamější radnice a všichni 

jsme si jen potvrdili slova, která padla již při setkání se zástupci městské části Prahy 15, že tak dlouhodobá    

a výjimečná setkávání musí pokračovat i nadále. 

 Program byl opravdu bohatý, o čemž svědčí fakt, že i v Německu utíkal čas příliš rychle. Naše děti 

zde prožívaly velmi aktivně strávená dopoledne ve výuce a mohly obdivovat gymnázium včetně jeho 

členitosti. Navštívili jsme nádherná města Kulmbach a Kronach a jejich významné středověké pevnosti. 

Opět jsme absolvovali velmi zajímavou exkurzi do pivovaru Weismain a navštívili jsme muzeum hraček, 

kde si děti po zhlédnutí výstavy vyrobily svoje hračky, které si mohly odvést jako malý dárek. 

 I letos se celá výměnná akce velmi vydařila a pozitivních ohlasů sbíráme mnoho. Už teď se nás 

dotazují jak čeští žáci, tak němečtí studenti, zdali by se mohli příští rok akce zúčastnit. Pevně věříme, že jim 

toto přání budeme moct splnit a zároveň se těšíme na nové „šesťačky“ a „šesťáky“, kteří společně s námi 

prožijí velmi zajímavé a užitečné dny výměnného pobytu.  

                                                                                                    Mgr. Jana Ludwig 
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NOVINKY OD NÁS 

Pobyt v Německu očima žáků 
Neděle 8. května 

V neděli jsme měli sraz v 7:45. Jeli jsme novým pohodlným autobusem. Kolem 12:00 jsme dorazili do 

Burgkunstadtu. S mojí Němkou jsme jeli k její babičce na oběd. Měli jsme řízek a hranolky. Pak jsme jeli k Resi 

domů. Bydlí v domě v lese naproti myslivně. Mají velký dům. Předala jsem jim dárky a Resi mně dala knížku 

s fotkami z její návštěvy v Praze, kterou nechala vyrobit. Když jsem si vybalila, jeli jsme navštívit jeskyně           

a bobovou dráhu. Na bobové dráze to bylo zábavné. Bylo to opravdu super odpoledne, moc doporučuji, abyste 

jeli i ostatní!  

                                                                                         Zuzana Burianová, 7. B 

Pondělí 9. května 

V pondělí jsme poprvé navštívili školu. Hned poté, co přišly paní učitelky, jsme si šli prohlédnout třídy, např. 

fyziku, školní družinu, počítačové učebny, ale i bufet apod. Po prohlídce si nás Němci vyzvedli a šli jsme s nimi 

domů. Po chvíli odpočinku jsme vyrazili s mým německým kamarádem a jeho rodiči do lezeckého parku, kde to 

bylo super. Měli tam šest úrovní obtížnosti. Večer jsme jeli domů a jeho maminka nám uvařila výborné 

palačinky. Tento den jsem si užil naplno a myslím, že byl pro mě nejnabitějším dnem tohoto pobytu! 

                                Filip Podlipný, 6. A 

Úterý 10. května 

V úterý jsme byli se školní skupinou na exkurzi v místním pivovaru. Měli jsme možnost vidět, jak se vyrábí 

pivo. Pan sládek nám podrobně ale zajímavě vyprávěl, jak se pivo vaří. Nakonec nám dali dárky, 3 piva pro 

tatínky, tričko a kšiltovku. Bylo to super! Potom jsme jeli s mojí německou kamarádkou, Denisou a Ninou           

k „nám“ na farmu. Po obědě jsme všichni společně jeli nakupovat do Kulmbachu a večer jsme hráli volejbal. 

        Marika Malá, 6. B 

Já jsem odpoledne jel s Fritzem na kole do vedlejší vesničky si zahrát fotbálek. Zahráli jsme si zápas se staršíma 

klukama. Když jsme se vrátlili domů, ještě jsme chvíli hráli na počítači. 

        Sebastian Froněk, 6. B 

Středa. 11. května 

Ve středu jsme navštívili hrad. K tomuto hradu jsme se dostali vlakem. Hrad se nám moc líbil, protože měl velké 

hradby a byl velmi opevněný. Díky těmto hradbám byl hrad v té době nedobytný. Po chvíli čekání k nám přišel 

pán a vyprávěl nám o hradní studni. Poté vylil vodu z kbelíku do studně a prováděl test, jak dlouho čekáme, než 

voda dopadne až na dno studny. Dříve měla studna 138 m, ale díky postupnému nanášení sutin je současná 

hloubka studně 85 m. Na dopad vody na dno studny jsme čekali neuvěřitelných 10 sekund. Po prohlídce hradu 

jsme sešli dolů na malebné náměstí, kde jsme si všichni koupili zmrzlinu a pomalu šli zpět k vlaku.  

                                 Adam Baran, Oliver Huml 6. A 

Čtvrtek 12. května 

Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet společně s Němci. Počkali jsme na autobus a poté jeli asi 20 minut do města 

Kronach. Cestu autobusem jsme si zkrátili „německo-anglickou slovní kopanou“, bylo to zábavné. Dorazili jsme 

na pevnost Rosenberg, kde se nás ujala příjemná paní průvodkyně, její povídání bylo zábavné. Ukázali jsme si 

středověké záchody, studnu a podzemí. Poté jsme šli ještě do místního muzea, kde probíhala interaktivní výstava 

na počest malíře Lukase Cranacha. Mohli jsme si půjčit kostýmy a v nich tančit, vyrábět si a výtvarně se 

vydovádět. Po takto stráveném dopoledni na pevnosti Rosenberg nám pořádně vyhládlo, sešli jsme z hradu dolů 

směrem do centra městečka, kde jsme navštívili pizzerii a všichni se dobře najedli. Po obědě jsme ještě 

pokračovali autobusem do muzea hraček, kde nás paní průvodkyně provedla několika odděleními, viděli jsme 

staré panenky, vláčky, plyšové hračky atd. Poté jsme si směli sami vyrobit malou hračku. Příjemně unaveni jsme 

sedli do autobusu a jeli zpět do Burgkunstadtu, kde nás v rodinách čekal poslední večer a balení. Večer jsme 

v rodině hráli ještě různé hry, bylo to super. 

           Lenka Jenčíková, 7. B 

Pátek 13. května 

Ve škole jsme měli sraz v 8:00, šli jsme si prohlídnout městečko a radnici. Na radnici to bylo moc hezké a také 

jsme se viděli s paní starostkou. Pak jsme měli čas na poslední nákupy a také jsme navštívili rodinnou cukrárnu, 

kde to moooc hezky vonělo. Koupili jsme si čokolády, které byly moc dobré. Po nákupech jsme se vrátili do 

školy a navštívili jejich školní jídelnu, kde jsme poobědvali „chickenburgery“ a zeleninový salát. Moc nám to 

chutnalo. Po obědě jsme šli před školu a tam se dlouho a dlouho loučili se svými německými kamarády. Přijel 

autobus, naložili jsme všechna zavazadla a odjeli zpět do Prahy. I cesta domů byla plná zábavy a radosti. Bylo to 

super! 

        Marie Chytrová, Denisa Dubová, 6. B  
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NOVINKY OD NÁS 

 Měli jsme možnost procvičit si angličtinu pomocí několika interaktivních her. První hra byla na 

zlepšení reakcí ve stylu Divokého západu. Druhá hra se jménem „Bopity, bop, bop, bop“ fungovala na 

podobném principu. Třetí hra už závisela na naší slovní zásobě. Měli jsme za úkol ztvárnit ve skupinách 

obrázek na určené téma. Tím jsme se prokousali skrz Červenou karkulku k různým typům pozdravů        

a finální scénce s otrávenými vajíčky. Všichni jsme se dobře bavili, zasmáli se a možná i něco přiučili. 

                                                  Ing. Hana Tomší, Jakub Čecháček a Nikol Jeřábková 

 

 

Anglický workshop 
 Jedinečnou možnost zahrát si různé společenské hry a 

vyzkoušet si, jak se hraje divadlo -  a to vše v anglickém jazyce - 

měli někteří osmáci a deváťáci.  Pod vedením rodilého mluvčího 

a herce divadla „The Bear Educational Theatre“ se 16. května 

uskutečnil dvouhodinový workshop, jehož cílem bylo vtáhnout 

žáky do angličtiny, zbavit je ostychu a zábavnou formou přispět 

k výuce anglického jazyka. A co tomu říkají sami deváťáci? 

Celopražské finále v dámě 
 Dne 13. května se žáci naší školy 

účastnili již 19. ročníku soutěže v české 

dámě. Jednalo se o finále přeborů pražských 

škol. Celkem se účastnilo sedm škol. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Za mladší 

žáky nás reprezentovali: David Botek, 

Antonín Votava a Ladislav Dvořák, za starší 

žáky: Aleks Šešlija, David Kácl a Alex 

Kroča. V individuálním hodnocení 

v kategorii mladších žáků se na 4. místě 

umístil Antonín Votava, na 9. David Botek   

a na 16. Ladislav Dvořák. Ve starších žácích 

nejlépe uspěl Aleks Šešlija na 6. místě,        

8. místo obsadil David Kácl a na 16. místě   

skončil Alex Kroča.  

 Chlapci se velmi snažili a po 

napínavých okamžicích se naše škola 

umístila na krásném třetím místě. Děkujeme 

chlapcům za reprezentaci školy a těšíme se 

na další ročník. 

                       Lenka Nováková DiS. 

 7 



 

                                                            NOVINKY OD NÁS 

Veletrh vědy 
„Nechte se vtáhnout do tajů vědy“, bylo letošním mottem Veletrhu vědy v Letňanech, který se 

uskutečnil pod záštitou Akademie věd ČR 19. – 21. května a byl určen všem – žákům, studentům, 

vědcům i laické veřejnosti. Webové stránky této akce slibovaly, že návštěvníci nahlédnou do světa vědy 

všemi smysly – umožní jim vědu spatřit, osahat, očichat, poslechnout i ochutnat. Že se nejednalo              

o prázdný slogan, zjistila letos 7. B a 9. A.  

V obrovské výstavní hale byla připravena dvě mobilní planetária a stánky s interaktivními 

exponáty a pokusy. Mohli jsme si popovídat s vědci i studenty vědeckých ústavů, vysokých škol              

i science center. Pro návštěvníky byl dále připraven přednáškový sál, vědecká kavárna a interaktivní 

kamion ČVUT. Největší zájem byl o molekulární bar, workshop létání s drony, o roboty s umělou 

inteligencí společnosti CYBER GLOBAL, o expozici science center a Přírodovědecké fakulty UK,         

o efektní pokusy VŠCHT a o prezentaci Kriminalistického ústavu Praha na téma nebezpečnost a detekce 

omamných a psychotropních látek. 

Všichni jsme odcházeli nadšení. Příští rok si návštěvu určitě zopakujeme. 

                                                                  Mgr. Kamila Merxbauerová 

Úspěšní žáci naší školy 
 2. června jsme s nejúspěšnějšími žáky naší školy navštívili akci předávání cen v uhříněveském divadle 

U22. V naší škole mezi ty nejlepší v soutěžích patřili Petr Vítek z 6. B, Sára Nygrýnová ze 7. A a Lucie 

Horálková z 9. A. Petr Vítek exceloval v matematické olympiádě, Sára Nygrýnová a Lucie Horálková pak           

v konverzaci německého jazyka. Tentokrát bylo místo sportovních aktivit součástí předávání divadelní 

představení s názvem ČIK, které je uváděno právě v Divadle U22 pod patronátem Domu UM. 

                                                                                                                   Mgr. Michal Hlavatý 
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Den Země na 2. stupni aneb jak na odpady 
Víte, že i Země má svůj svátek? Od roku 1970 si lidé 22. dubna připomínají nutnost ochraňovat 

životní prostředí na naší planetě. Dnes slaví Den Země více jak miliarda lidí ve 175 státech světa bez 

ohledu na svůj původ, víru či národnost. 

Na 2. stupni naší školy jsme tento svátek oslavili již 18. 4. environmentálním programem VŠCHT 

Chemie a životní prostředí z projektu Hodina moderní chemie. Lektorky z VŠCHT nám přímo ve 

škole ukázaly pokusy, na kterých demonstrovaly filtraci a čiření vody i důkaz oxidu dusičitého, který by 

ve vyšších dávkách způsobil kojencům velké zdravotní problémy, protože brání přenosu kyslíku. 

Otestovali jsme i školní vodu – v tomto ohledu je naprosto v pořádku. 

V druhé části hodiny jsme typovali, za jak dlouho se v přírodě rozloží různé druhy odpadů. Zjistili 

jsme, že u plastů záleží na chemickém složení – vědci vyvinuli typy plastů (biopolymery), které se 

rozloží rychle - za 2 až 4 měsíce. Už dnes se z nich vyrábí např. nákupní tašky. Jiné typy tu ale budou 

několik stovek let. Proto je lepší plasty recyklovat a dbát na to, abychom množství odpadů snížili. 

Poslední část hodiny se týkala ropy, jejích vlastností a produktů. Během destilace ropy vzniká plyn 

(propan-butan), případně methan (zemní plyn). Že je to skutečně hořlavý plyn zjistili někteří odvážlivci 

přímo na svých rukách, když si do dlaní nabrali saponátovomethanovou pěnu a nechali si ji zapálit. 

Pokus se obešel bez zranění a sklidil velký potlesk. 

Na problematiku odpadů a jejich recyklace poukázal ještě v květnu interaktivní program 

TONDA obal společnosti EKO-KOM. Zúčastnila se ho celá škola a jistě i mnozí rodiče byli doma 

následně svými dětmi poučeni, jak správně odpady třídit a jejich vznik minimalizovat. Zvídavé čtenáře    

a odpovědné ekology odkazuji na zajímavé stránky např. tonda-obal.cz a jaktridit.cz.  

V závěru bych ještě upozornila, že po celý školní rok jsou ve škole umístěny nádoby na vysloužilé 

baterie a drobná elektrozařízení. Poslední sběr papíru je plánován v týdnu od 13. do 17. června. 

                                                                         Mgr. Kamila Merxbauerová 

 

  9 



 

                                                            NOVINKY OD NÁS 

3. ročník celopražské hudební  

soutěže BubbleStar 
 Ve středu 4. května a ve čtvrtek 5. května se uskutečnila 

celopražská hudební soutěž BubbleStar. Soutěžilo se v kategorii mladších 

a starších žáků. V mladších žácích se na krásném 6. místě                          

z 33 soutěžících umístila Sára Nygrýnová ze 7. A. Valeria Semenova, 

Anna Štěchová, Max Růžička ze 7. A a Tereza Skládalová ze 7. B se 

rovněž umístili velmi pěkně a vzorně reprezentovali naši školu. 

 Ve čtvrtek se ve starších žácích na 4. místě umístila Michaela 

Hynková z 9. A (z 29 dětí). Blahopřejeme! Také Vendula Korbelová        

a Lucie Bartošová z 8. A obstály v konkurenci ostatních zpívajících         

a ukázaly všem, že zpívat umí. 

 Děti, které se umístily do 10. místa, mají od zástupců divadla 

Hybernia přislíbenu účast v konkurzu na roli v Muzikálu Sněhurka. 

 Vyvrcholením 3. ročníku hudební soutěže byl Koncert vítězů       

v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí, který se konal        

v neděli 29. května od 18 hodin za účasti dětí, pedagogů, rodičů, zástupců 

městské části Prahy 15 a zástupců divadla Hybernia, udělal tak hezkou 

tečku za několikaměsíčním snažením a přípravou všech zúčastněných. 

                                            Mgr. Květa Nekolová 

Májová veselice  
 V sobotu 21. května pořádala Obec baráčníků Horních Měcholup Májovou veselici. Naše škola se 

účastnila s několika vystoupeními. Na pódiu Veronského náměstí se předvedli pod taktovkou paní učitelky 

Hýkové naši prvňáčci s dvěma písničkami od dvojice Uhlíř –Svěrák. Po nich vystoupila spolu s páťákem 

Jakubem děvčata 2. B v krojích. Předvedla divákům pásmo lidových písní se zpěvem, tancem a hrou na 

flétnu. Na závěr vystoupila žákyně Michaela Hynková s písní Hallelujah. Při jejím nádherném zpěvu byli 

všichni přítomní dojati a přidávali se ke zpěvu refrénu. 

 Vystoupení se podařilo, počasí nám taky přálo, a proto jsme měli z tohoto dne úžasný zážitek. 

Všichni doufáme, že se příští rok předvedeme s dalším vydařeným programem našich šikovných dětí. 

                                                                                 Mgr. Magdalena Hepnerová 
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Nenech se ovládnout 
 Radek Banga alias známý rapper skupiny Gipsy.cz své životní 

momenty a lekce zformuloval do programu „Nenech se ovládnout“. 

V Domě barikádníků naše sedmé, osmé a deváté třídy zhlédly tento 

velmi poučný program, doprovázený zpěvem nejznámějších písniček 

kapely Gipsy.cz. Radek Banga vyprávěl o problémech, které provázely 

jeho život, a jak se dokázal „z nuly dostat na 100“. Jelikož se zajímá       

i o IT, byli jsme poučeni i o kyberšikaně a dalších nebezpečích 

číhajících na internetu. 

                                   Nicola Michálková, Denisa Libánská 

 

Mladý zdravotník 2016 
 Ve středu 4. května jsme si opět prověřili svoje schopnosti v poskytování první pomoci, účastnili jsme se 

totiž soutěže hlídek Mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá Červený kříž. 

  Do Základní školy Karla Čapka v Kodaňské ulici jsme dorazili s třinácti soutěžícími a ve velké konkurenci 

jsme velmi dobře uspěli. Hlídka I. stupně dosáhla na druhé, stříbrné místo a děvčata z II. stupně obsadila 5. místo. 

Všichni jsme si soutěžní den užili. 

                                                                                                                  Mgr. Magdalena Hepnerová 

Výlet na Konopiště 
 1. června slaví děti na celém světě Mezinárodní den dětí. Naši prvňáčci dostali ke Dni dětí knihu 

„Kouzelná třída“, měli z ní velkou radost a k tomu se ještě mohli těšit na další den, kdy jim paní učitelky dopřály 

výlet na Konopiště. 

 Výletu se zúčastnily třídy I. A a I. C, vyjely brzy po ránu, na zámku byly jako první návštěvníci a nádvoří 

patřilo jen jim. Po vydatné svačině jsme šli navštívit medvěda ušatého Jirku, který zrovna také svačil. V přilehlé 

zámecké zahradě jsme se prošli kolem krásně rozkvetlých rododendronů. Pak už na nás čekala prohlídka zámku, 

která byla také moc krásná. 

 Výlet by nebyl výletem, kdyby si děti nemohly koupit suvenýry a jiné hračičky. Ke škole jsme přijeli 

spokojeni a plni zážitků, které jsme využili v hodinách výtvarné výchovy a českého jazyka. Zážitky byly opravdu 

silné, protože o nich děti vyprávěly s nadšením. 

                                                                                                   Mgr. Jaroslava Hýková 
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Poznáváme Drážďany 
 V pátek 6. května jsme vyrazili na cestu do Drážďan. Akce se zúčastnili vybraní žáci ze 7. A, 7. B, 8. A,  

8. B a 9. A.  

 Nejprve jsme měli naplánovanou prohlídku porcelánky v Míšni nedaleko Drážďan. Když jsme tam ale 

dojeli, ukázalo se, že se někde stala chyba, a prohlídka se nakonec nekonala. Alespoň jsme si prohlédli nějaké 

porcelánové výrobky a vyslechli jsme si, jak se porcelán v Míšni vyrábí. Potom jsme zamířili do Drážďan, prošli 

jsme si centrum města a měli rozchod. Akce se vydařila, počasí nám přálo a myslím, že se výlet všem líbil. 

                                                                                   Štěpánka Divácká  

Výlet do Liberce 
 Dne 24. května vyrazily třídy 6. A, 6. B, 7. B a 8. A na návštěvu vědeckého centra iQLANDIA. Směrem 

Liberec se vyjíždělo v 8 hodin. My jsme jeli v autobusu společně s 6. A. Cesta nám rychle utekla a za hodinu a půl 

jsme byli na místě. Už během cesty jsme dostali informace o tom, jak se máme v iQLANDII chovat, a po příjezdu 

nám pan průvodce rozdal vstupenky.  V centru jsme se rozdělili na menší skupinky a vyrazili jsme zkoumat, 

zkoušet, testovat a zjišťovat, jak svět kolem nás funguje. Kdo měl pocit, že už se do něho více informací nevejde, 

navštívil koutek se suvenýry nebo zašel do kantýny, kde prodávali teplá jídla, pití a velmi dobrou zmrzlinu. Většina 

z nás si koupila náramek s nápisem iQLANDIA  nebo sliz.  

 V půl druhé jsme se vypravili zpět do Prahy. Cestu jsme si zpříjemnili zpěvem, což ocenil hlavně pan 

průvodce.  

                                                                                               Eliška Jarvisová 

Poznáváme Drážďany 
 V pátek 6. května jsme vyrazili na cestu do Drážďan. Akce se zúčastnili vybraní žáci ze 7. A, 7. B, 8. A,  

8. B a 9. A.  

 Nejprve jsme měli naplánovanou prohlídku porcelánky v Míšni nedaleko Drážďan. Když jsme tam ale 

dojeli, ukázalo se, že se někde stala chyba, a prohlídka se nakonec nekonala. Alespoň jsme si prohlédli nějaké 

porcelánové výrobky a vyslechli jsme si, jak se porcelán v Míšni vyrábí. Potom jsme zamířili do Drážďan, prošli 

jsme si centrum města a měli rozchod. Akce se vydařila, počasí nám přálo a myslím, že se výlet všem líbil. 

                                                                                   Štěpánka Divácká  

Poznáváme Drážďany 
 V pátek 6. května jsme vyrazili na cestu do Drážďan. Akce se zúčastnili vybraní žáci ze 7. A, 7. B, 8. A,  

8. B a 9. A.  

 Nejprve jsme měli naplánovanou prohlídku porcelánky v Míšni nedaleko Drážďan. Když jsme tam ale 

dojeli, ukázalo se, že se někde stala chyba, a prohlídka se nakonec nekonala. Alespoň jsme si prohlédli nějaké 

porcelánové výrobky a vyslechli jsme si, jak se porcelán v Míšni vyrábí. Potom jsme zamířili do Drážďan, prošli 

jsme si centrum města a měli rozchod. Akce se vydařila, počasí nám přálo a myslím, že se výlet všem líbil. 

                                                                                              Štěpánka Divácká  
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Projektový den Do lesa s lesníkem 
 Středisko ekologické výchovy připravilo v rámci oslav celorepublikového Týdne lesů pro žáky ZŠ program 

Do lesa s lesníkem. Projektový den pro žáky třetích tříd proběhl dne 9. května v lesoparku  Hostivař.    

 Akci slavnostně zahájil lesní trubač a poté byli žáci rozděleni do skupin podle tříd. Na lesní stezce bylo 

připraveno šest stanovišť s lesníky, kteří postupně seznamovali žáky se stoletým životem stromu od semínka po 

židli.  Učili se měřit  výšku a stáří stromů, poznávali různé druhy lesních živočichů podle srsti, rohů a parohů. Zkusili 

si zacházet s dalekohledem a hledali obrázky zvířat umístěných v lese. Součástí programu  bylo také sázení nových 

stromků a zjištění, že lýkožrout není velký jako slon, ale přesto může způsobit obrovské škody. Děti velmi zaujala 

ukázka dřevorubectví. Vyzkoušely  si  ochranný  oděv, obuv, přilbu i rukavice, potěžkaly pily, háky a jiné lesní 

nářadí. Přesvědčily se o fyzicky náročné a nebezpečné práci dřevorubců.  

 Na závěr si vyzdobily dřevěné závěsy  a do vystřižených lístků zapsaly své vzkazy a přání pro uzdravení 

našich lesů. „Přibližujeme les veřejnosti srdcem, rukama, rozumem a všemi smysly.“ Toto heslo plně vyjadřuje smysl 

celé akce, která se velmi zdařila i díky krásnému počasí.         

                                                                                                                Anna Chmelařová  

Soutěž Požární ochrana očima dětí 
 Jako každoročně připravili hasiči z Horních Měcholup pro úspěšné výtvarníky a literáty krásné odpoledne. 

Po slavnostním zahájení, kterého se zúčastnil též  pan starosta a zástupci MÚ Prahy 15, byly postupně rozdány ceny 

a diplomy.  

Ve výtvarné soutěži úspěšní tito žáci: 

I. kategorie:  3. místo - Jiří Činčala, 1. B  

II. kategorie: 1. místo - Natálie Vítková, 3. B 

                    2. místo - Nicole Krutilová, 3. B 

III. kategorie 2. místo - Sára Nygrýnová, 7. A 

                    3. místo - Lucie Nguyen, 7. A 

IV. kategorie 1. místo - David Wheeler, 9. A 

                    2. místo - Dominika Jarešová, 8. B 

                    3. místo - Nikol Jeřábková, 9. B 

Literární soutěž:  

                     2. místo - Eva Moravcová, 3. B 

 Po společném fotografování se obdarovaní žáci, jejich rodiče a hosté mohli občerstvit v připraveném bufetu, 

děti si ukazovaly své ceny a všichni se těšili z krásného, úspěšného a slavnostního odpoledne.  

 Všem pořadatelům děkujeme a přejeme co nejméně požárů. 

                                                                                        Anna Chmelařová 
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Rej čarodějnic 
 Na konci dubna začalo hemžení a rej čarodějnic i u nás ve II. oddělení ŠD. Domluvili jsme se s rodiči         

a paní vychovatelkou, že si uděláme spaní v družině. A aby to nebylo jenom takové obyčejné spaní, plnili jsme        

i Čarodějnický desetiboj. V tělocvičně jsme dostali pěkně do těla při plnění jednotlivých disciplín jako třeba 

kličkování s míčem mezi překážkami, držení míčku na tenisové raketě při běhu, čapí stoj na jedné noze nebo 

přechod s knihou na hlavě do určené vzdálenosti.  Protože nám po sportování vyhládlo, přemístili jsme se do školní 

kuchyňky a udělali si dobrou večeři. Čekala na nás ještě diskotéka v kouzelných kostýmech čarodějnic a čarodějů, 

příprava spaní a samozřejmě strašidlácká pohádka na dobrou noc. Maminky nám připravily buchty, koláče, záviny    

a další dobroty ke snídani a svačině na druhý den do školy. Moc děkujeme a těšíme se na další noc v družině. 

                                                                Kluci a holky II. oddělení ŠD a Jitka Boudná 

 

Noc ve školní družině 
 Tak se děti dočkaly a 19. - 20. května se uskutečnila jejich vysněná „Noc v družině“. Děti 1. A, 1. B a 1. C 

tak společně strávily téměř dva dny a věřte, že si to užily.  

 Akci jsme začali na fotbalovém hřišti a poté jsme se přesunuli do školní družiny. Sportovali jsme, soutěžili, 

tančili, řádili, zpívali, smáli se, spali, usínali, sem tam si i stýskali, ale vše jsme zvládli a bylo to prostě super. Děti 

dostaly spoustu odměn v podobě sladkostí a drobností. Největší odměnou jim byl nezapomenutelný zážitek. Některé 

děti spinkaly bez maminky poprvé a vše s námi ustály. Hlady jsme také neumřeli. Díky maminkám a tatínkům jsme 

měli hody jak o posvícení nebo na svatbě. Byly to nádherně strávené chvíle, které z dětí udělaly ještě větší kamarády 

a už teď se těšíme na další družinové akce. 

                                          Děti z 1. A, 1. B a 1. C, oddělení Ilony Kotíkové a Lenky Novákové 

 

Charita na naší škole 
 Jako každý rok, tak i letos se maše škola zapojila do charitativní činnosti. Před nedávnem odjelo auto plné věcí 

pro azylový dům Rybka, v tomto školním roce to bylo už počtvrté. 

 Zúčastnili jsme se také v tomto pololetí Srdíčkových dnů pro sdružení Život dětem. Za prodej magnetek             

a náramků se utržilo 2070 Kč pro nemocné děti, které jsou odkázány na domácí péči svých rodičů (úhrada 

rehabilitačních pomůcek, asistenčních služeb apod.) Pokračuje i charitativní činnost pro CPK CHRPA – kůň terapeut.  

 Poděkování za tuto činnost patří všem dětem, jejich rodičům, pedagogům a pracovníkům školy. 

                                                                                                               Mgr. Květa Nekolová 
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Hokejbalový turnaj 
 Ve středu 27. dubna se na naší škole konal turnaj v hokejbale. Zúčastnili se ho žáci           

3. - 5. tříd. Naši žáci ze ZŠ Křimické nastoupili proti školám ZŠ Veronské náměstí, ZŠ Nad 

Přehradou, ZŠ Hornoměcholupská a ZŠ Hostivař. Na 1. místě se umístila ZŠ Hornoměcholupská, 

na 2. místě ZŠ Nad Přehradou, na 3. místě ZŠ Křimická, na 4. místě ZŠ Veronské náměstí a na   

5. místě ZŠ Hostivař. Nejlepším hráčem turnaje se stal Adam Šťastný ze ZŠ Hornoměcholupská. 

I přes nepříznivé počasí hráli všichni statečně a férově. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře.  

Velké díky patří HBC Hostivař za organizaci této akce.      

                                                                Ondřej Nocar a Stephanie Chajkinová 

Turnaj v miniházené 
 Ve středu 1. června se konal již tradiční velký 

jarní turnaj v miniházené pod názvem Open cup, 

který je pořádán pod hlavičkou Pražského svazu 

házené. Jako v minulých letech, tak i letos se konal 

ve venkovním sportovním areálu TJ Astra v Praze 

na Zahradním Městě. 

 Je to vždy velká sportovní akce, které se 

účastní mnoho základních škol z celé Prahy a okolí. 

Proto mají všichni mladí sportovci možnost poměřit 

si síly i proti družstvům z jiných školních lig.  

Naši miniházenkáři bojovali od počátku až do konce, a i když se jim nepodařilo postoupit do 

dalších kol o umístění, přesto si celý den sportovně užili a získali nové herní zkušenosti. 

 Velké díky patří těmto sportovkyním a sportovcům: 

Mladší družstvo: 

Aspasia Polakis, Iliana Polakis, Linda Mikulášková, Jiří Falešník, Denisa Žoldáková, Veronika 

Poživilová, Karolína Ludwig 

Starší družstvo: 

Nela Ficová, Adam Rodič, Jakub Ondříček, Šimon Knotek, Matyáš Waltr, David Mikulášek, 

Antonín Votava, Adam Jeřábek, Ermis Polakis 

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

                                                                                Mgr. Jana Ludwig 
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NOVINKY OD NÁS 

Cyklistika 
 19. dubna se uskutečnil cyklistický závod v rámci Poháru starosty Prahy 15. Trať štafetového závodu byla 

připravena v areálu ZŠ Hostivař.  Po trochu nejistém začátku naši žáci zabojovali a ve vypjatém finiši dojeli na 

krásném třetím místě. Odměnou jim byl pohár a čokoládová medaile. Děkujeme. A toto jsou ti, kteří přivezli cenné 

body do celkového hodnocení: Aneta Blažková, Nela Šloufová, Mikuláš Floriánek, Matěj Macht, Anna Mikulová, 

Monika Florová, Antonín Krotil, Matěj Lůžek, Adéla Procházková, Dominika Jarošová, Jakub Vítek a Ondřej Kolář. 

                                                                                                                         Mgr. Zuzana Piherová 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
 Dne 3. května 2016 se konalo obvodní kolo všestranně sportovní soutěže pod názvem OVOV. V obvodním 

kole každý závodník, ať už závodí za družstvo či za jednotlivce, musí absolvovat povinný pětiboj, přičemž poslední 

disciplína je volitelná. Sportovci si mohou zvolit mezi během na 1000 m nebo driblinkem s basketbalovým míčem 

mezi metami. Ostatní čtyři disciplíny – trojskok z místa, kliky, hod medicinbalem vzad a přeskok přes švihadlo jsou 

stejné pro všechny. 

Za bojovnost patří velké díky těmto sportovcům: 

Jednotlivci: 

Adéla Procházková (9. A), Nikol Jeřábková (9. A), Dominika Jarošová (8. B), Johanna Javorová (8. B), Svitlana 

Slipchenko (8. B), Tereza Skládalová (7. B), Zuzana Burianová (7. B), Vitaliy Shorban (8.B), Ondřej Kolář (8. B), 

Petr Lukášek (8. B), Jan Jaroš (6. B), Aleksandar Šešlija (6. A) 

Družstvo: 

Monika Florová (6. A), Anna Řeháková (7. B), Tereza Černá (8. B), Lucie Hájková (7. B), Petr Řehák (7. B), Jakub 

Randus (7. A), Marek Langr (7. A), Daniel Vaniš (7. B) 

 

Díky jejich výborným výkonům do krajského kola, které se konalo ve čtvrtek 19. května v Areně Sparta na 

Podvinném Mlýně, postoupilo družstvo a jednotlivci Anna Řeháková, Petr Řehák a Jan Jaroš. 

Všem zúčastněným gratulujeme!      

                                                                              Mgr. Jana Ludwig 

 16 



 

 

NOVINKY OD NÁS 

Volejbalový turnaj  

 Ve středu 25. května se na naší škole konal turnaj ve volejbale, kterého se účastnili žáci a žákyně    

8. a 9. tříd z celkem pěti škol. Turnaj byl součástí bojů o Pohár starosty Prahy 15.  

 Kolem 8:45 už byla všechna družstva připravená, panovalo všeobecné napětí a v 9 hodin turnaj 

začal. Jako první se utkaly školy Veronské náměstí a Hostivař. Celý zápas byl velmi napínavý a nakonec 

vítězný pro Hostivař. Naše škola nastoupila až do třetího zápasu, bohužel oslabená o některé opory, které 

nám odjely na školu v přírodě.  I přes velkou snahu se nám nepodařilo dotáhnout zápas do vítězného konce. 

Štěstí se na nás usmálo pouze v zápase proti škole Nad Přehradou, kterou jsme dokázali porazit. Vítězem 

turnaje se stala Základní škola Hostivař, 2. místo obsadila ZŠ Veronské náměstí, třetí místo vybojovala ZŠ 

Hornoměcholupská a na nás zbylo čtvrté místo. Celý turnaj jsme si náramně užili. Děkujeme panu učiteli 

Cardovi, paní učitelce Ludwig a paní učitelce Piherové za přípravu a pevné nervy s naším trénováním.  

                                                                                  Kristýna Kulfánková 

Florbalový turnaj  
 Základní škola Kutnohorská každoročně organizuje florbalový turnaj o pohár starosty Dolních 

Měcholup. Naši malí florbalisté jsou na tento turnaj zváni, a tak rádi využili možnosti poměřit své síly 

s dolnoměcholupskými dětmi. Do bojů zasáhly dva naše týmy – jeden tvořený žáky 1. – 3. tříd a druhý 

žáky 4. – 5. tříd. Oba týmy byly stejně úspěšné a obsadily 2. místa. Děti si domů přivezly stříbrné medaile, 

něco na zub a radost ze hry. 

                                                                  Mgr. Simona Procházková 
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1. ROČNÍK 

Hurááá na Vyšehrad 
 Ač byl pátek 13. května, výletníci z 1. B a 5. A  nedali na pověry            

a vydali se na vlastivědnou vycházku na Vyšehrad. Spolužáci z páté třídy se       

o prvňáčky vzorně starali, a protože už ve čtvrté třídě Vyšehrad jednou 

navštívili, mohli tak prvňáčkům podat odborný výklad.  

 Prohlédli jsme si rotundu sv. Martina, chrám sv. Petra a Pavla, poslechli 

si od páťáků pověst o knězi, který zaprodal duši ďáblu, a podívali jsme se na 

Čertův sloup. Prvňáčci skoro nedýchali při vyprávění o Šemíkovi a jeho skoku 

do Vltavy a o Libuši, která předpovídala slávu Praze. Nakonec jsme se podívali 

na Slavín, kde jsme navštívili několik hrobů známých osobností a pověděli si 

něco o životě Bedřicha Smetany a Boženy Němcové. 

 Výlet se i díky počasí vydařil a z našich malých a velkých spolužáků se 

stali i přes věkový rozdíl skvělí kamarádi. 

                                                                                   Ilona Kotíková 
 

Návštěva kanceláře pana starosty Městské části Prahy 15 
 V úterý 17. května se žáčci z 1. B vydali na velkou návštěvu. Čekala je prohlídka Úřadu městské části    

Prahy 15, kam byli pozváni kanceláří pana starosty. Děti se nejprve podívaly do obřadní síně, kde měly besedu s paní 

Nejedlíkovou o historii a vniku Horních Měcholup a Hostivaře. Dozvěděly se, co vše na úřadu můžeme vyřídit, co 

dělá pan starosta, jaké barvy má ve vlajce naše městská část, co přesně znamenají kresby na znaku Prahy 15. Tím ale 

dění v obřadní síni nekončilo. Děti si dokonce vyzkoušely svatbu nanečisto a zkusily složit i svatební slib: nebude již 

opisovat od ženicha domácí úkoly z matematiky, nebude již od této chvíle pokukovat po ostatních spolužačkách, 

nebude se ženichovi posmívat, že mu ponožky neladí se zbytkem oblečení, nebude nikdy při vybíjené střílet na 

nevěstu. 

  Byla to velká legrace a zároveň si děti uvědomily, jak slavnostní chvíle svatba je.  

Poté jsme se přesunuli do kanceláře pana starosty, kde jsme si prohlédli historické fotografie a další zajímavosti 

týkající se Prahy 15. Dostali jsme od pana starosty krásné dárky a děti předaly dárky, které pro pana starostu 

připravily. Jednalo se o vlastnoručně vyrobené znaky Prahy 15 a paní Nejedlíková přislíbila, že z nich udělá výstavu, 

na kterou děti pozve. Naše návštěva tedy nebyla poslední a už teď se moc těšíme. 

                                                                                                            Ilona Kotíková 
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2. ROČNÍK 

Výlet do Libického luhu 
 Ve středu 20. dubna 2016 byli prvňáci a druháci na přírodovědné exkurzi v lužním lese Libický luh. 

Přečtěte si reportáž, kterou sami napsali. 

 

 Sešli jsme se s 1. B a šli jsme na vlak. Ve vlaku jsme si povídali a vyplňovali jsme různé pracovní listy. 

Všechny pracovní listy se nám líbily. Potom, co jsme vyšli z vlaku, jsme šli do lesa. Rozdělili jsme se do tří skupin 

a pak všechna ta zábava začala. 

 Chytali jsme různé vodní živočichy a hodně nás to bavilo. Pro 1. B to byla první velká cesta mimo školu,      

a tak si výlet udělali kratší. My druháci jsme se nasvačili a pak jsme vyrazili dál. Šli jsme ještě pár kilometrů            

a potom jsme našli malou tůňku a v té tůňce jsme našli žábronožky a to byl náš cíl. Potom, co jsme se dostatečně 

vydováděli, jsme se začali balit. A pak jsme šli na vlak. Ve vlaku jsme se nasvačili a cestou nám Berneška dala 

bonbóny. Po chvíli jsme dorazili na zastávku a šli jsme do školy. 

Popis žábronožky: 

Žábronožka pluje po zádech a na nožkách má žábry. Samce od samice poznáme podle toho, že samec má větší 

hlavu než samice a samice mají vajíčka…  

Žábronožky sněžní jsou u nás velmi vzácné, a proto se hledají hodně špatně. 

                                  David Váňa, Jiří Falešník, Honza Wittberger, Diana Rabotová a Míša Horáková, 2. A 

2. C na zámku a v podzámčí 
 V neděli 15. května jsme odjeli na naši druhou školu v přírodě. Tentokrát nás čekalo bydlení blízko zámku 

Orlík na dohled od Žďákovského mostu přes Orlickou přehradu. 

 Hned druhý den po příjezdu jsme se vypravili do zámeckého parku a prohlédli jsme si tajuplné zákoutí             

s knížecí hrobkou. Nemohli jsme si nechat ujít prohlídku zámku Orlík a projížďku parníkem po Orlické přehradě.      

V zámeckém parku jsme viděli a hlavně slyšeli nádherné pávy.  Jižní Čechy nám nabídly k návštěvě další zajímavá 

místa. Ve skanzenu ve Vysokém Chlumci jsme viděli, jak se bydlelo v minulosti na vesnici, a zámek Vrchotovy 

Janovice nám nabídl ukázku životního stylu šlechticů.  

 Týden bez maminek byl pro nás velkou zkouškou samostatnosti a odvahy, tu jsme také museli prokázat při 

hledání našeho klíče ke statečnosti ze vzácného stromu Klíčovník. A víte, kde takový strom roste? No přece na Orlíku.  

                                                                                                                             Mgr. Lenka Zadražilová  
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3. ROČNÍK 

Středověká vesnička Botanicus  
 Návštěva středověké vesnice Botanicus ve vísce s názvem Ostrá nedaleko Lysé nad Labem byla 

krásným zážitkem pro všechny žáky třetích tříd. Po příjezdu se nás ujala paní průvodkyně v dobovém 

kostýmu, provedla nás vesnicí a popsala řemesla, která zde byla k vidění, např. výroba mýdel, výroba 

svíček, práce s keramikou, drátkování šperků, výroba provazů, výroba papíru, knihtisk či rýžování zlata. 

Po prohlídce si žáci mohli si zapomenutá řemesla vyzkoušet.  Děti si z vesnice odvezly řadu dárků, které 

si samy vyrobily. 

                                                                          Bc. Alena Stavinohová 

ŠvP Radvanice 
 V závěru školního roku strávili žáci 3. A, B, C týden na ŠvP v Radvanicích u Trutnova. Po celou 

dobu měli bohatý a rozmanitý program. Navštívili šachtu Bohumír, kde se dříve těžila ruda, prohlédli si 

zbytky dělostřeleckých bunkrů a z místní rozhledny pozorovali krásu okolní krajiny. Součástí pobytu 

byly dva celodenní výlety. Navštívili zámek Náchod, zámek Ratibořice a Babiččino údolí. Odpočinuli si 

u Viktorčina splavu a občerstvili se s mlynářem ve Starém mlýně. Den dětí 1. 6. oslavili s Asterixem, 

Obelixem a Kleopatrou, kterými se stali zaměstnanci penzionu. Nejvíce si zařádili při diskotéce se 

světelnou show. Nevšedním zážitkem byl celodenní výlet vlakem do Adršpašských skal. 

Obrazotvornost a představivost dětí nebrala mezí. S úžasem pozorovali bizarní pískovcové útvary a jako 

kamzíci šplhali mezi skalami. Voda se valila naštěstí jen z velkého Krakonošova vodopádu a ne z nebe. 

Téměř celý týden nás provázelo příjemné, slunné počasí, a tak si žáci užili též sportovní soutěže, závody 

a hry ve volné přírodě i v malém dřevěném Človíčkově. Prázdninově naladěni se v pátek 3. června 

vrátili zpět domů. 

                                                                                  Anna Chmelařová 
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4. ROČNÍK 

Akce Smajlík 
 4. dubna přišel do naší třídy policista, který nám 

vysvětlil, že když vyplníme správně test týkající se dopravních 

předpisů a bezpečnosti na silnicích, můžeme se pak společně 

s policisty účastnit skutečné silniční kontroly. Tak jsme se 

snažili a VYHRÁLI!!! Pro řidiče jsme si připravili kreslené 

Smajlíky a Mračouny. 

 Ve středu 4. května jsme, i když nám počasí moc 

nepřálo, vyrazili společně s policisty na stanoviště před 

nádražím Horní Měcholupy. Policisté zastavovali vozidla, 

kontrolovali doklady a prováděli u řidičů dechové zkoušky na 

přítomnost alkoholu. No, a potom jsme my, žáci, věnovali 

řidičům Smajlíka nebo Mračouna podle toho, jestli bylo 

všechno v pořádku, nebo se vloudila chybička.  

 Moc nás to bavilo a víme, že pravidla silničního 

provozu, ale i jiná, se musejí dodržovat! 

                                        Mgr. Pavla Homolová 
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Vzpomínka na školu v přírodě 
 Když jsme se všichni (2. B, 4. B, 4. C, paní asistentka a paní učitelky) sešli ráno na parkovišti před 

obecním úřadem, nikdo se už nemohl dočkat, až pro nás přijede autobus, naložíme kufry a vyjedeme. Konečně 

přijel autobus a všichni se nahrnuli k úložnému prostoru. Vše naloženo… můžeme vyjet! Rázem jsme si 

uvědomili, že není cesty zpět a mávali jako zběsilí. Cesta trvala asi hodinu a půl. Dorazili jsme do cíle Hotel 

Prostřední Mlýn – Železnice u Jičína. Za doprovodu p. učitelek jsme se ubytovali do svých pokojů, ve kterých 

jsme prožili 5 dnů báječného pobytu. 

 Hned v pondělí jsme vyrazili prozkoumat Prachovské skály. Zábavu nám nezkazilo ani špatné počasí, 

které nám moc nepřálo. Kvůli chumelenicím na nás dvě dopoledne čekalo učení, ale vše jsme hravě zvládli. Po 

poledním klidu jsme odpoledne trávili se svými vychovateli hraním fotbalu, sportováním nebo hraním her. Po 

večeři jsme zbytek dne trávili v klubovnách, plnili další soutěže a úkoly v celopobytové hře, nechyběla ani stezka 

odvahy. Na závěr dne nesměla chybět i pořádná diskotéka, kterou jsme si užili hned dvakrát. Předposlední 

dopoledne nám počasí dovolilo vyrazit na další výlet s cílem dojít na vyhlídku. Poslední večer proběhlo slavnostní 

vyhlášení. Vyhlašovala se také celopobytová hra, kde se psaly body za úklid a za všechny soutěže. Ve čtvrtek nás 

už bohužel čekalo balení a odjezd domů, ale i přes to si myslím, že si všichni pobyt náramně užili. 

                                                                                              Mgr. Ivana Knapová 



 

5. ROČNÍK 

Národní technické muzeum 
 V úterý 26. dubna jsme navštívili Národní 

technické muzeum. K vidění je zde celkem čtrnáct 

stálých expozic (Astronomie, Fotografický ateliér, 

Měření času, Tiskařství, Televizní studio nebo 

Technika v domácnosti). Děti zaujal např. letoun, 

na kterém Jan Kašpar vykonal první dálkový let      

v dějinách českého letectví, nebo automobil, 

užívaný prezidentem  T. G.Masarykem.  

 Prostory muzea jsou natolik rozsáhlé, že 

bychom tam dokázali strávit několik dopolední.                        
                        Mgr. Simona Procházková 
 

Škola v přírodě 
 První týden v květnu jsme se třídami 5. A a 5. B byli na škole v přírodě v Pasekách nad Jizerou. 

Počasí nám přálo a kromě jednoho deštivého jsme tam prožili pět nádherných dnů, plných zážitků a příhod. 

Jedním z nejzajímavějších výletů, který jsme podnikli, byla návštěva muzea skla i samotné sklárny              

v Harrachově. Viděli jsme, jak se vyrábí skleničky na víno, a paní průvodkyně nám pak ukázala i ostatní 

skleněné výrobky, např. prasátko, fajfku nebo různé vázy. Následovala prohlídka brusírny, kde jsme 

pozorovali brusiče přímo při práci. Dalším zajímavým místem našeho poznávání bylo Muzeum Zapadlých 

vlastenců v Pasekách nad Jizerou, zasvěcené Josefu Václavu Raisovi. Tam jsme měli mimo jiné možnost 

zhlédnout video o výrobě houslí. 

 Každé dopoledne našeho pobytu bylo věnováno učení a odpoledne patřilo hrám. V podhůří Krkonoš 

a Jizerských hor čas plynul neúprosným tempem a my jsme se ani nenadáli a přišel den odjezdu.                 

S úsměvem na tváři jsme se spokojeni vrátili do Prahy. Pro všechny žáky i učitele to byla bezvadná škola     

v přírodě, nezapomenutelná a jedinečná především v tom, že byla pro oba třídní kolektivy poslední, kde se 

sešli v takovém složení. 

                                                                                               Bc. Michaela Bělicová 
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ZÁBAVA - I. STUPEŇ 

Najdi pět rozdílů: 

Chystáš narozeninovou oslavu nebo letní party? Zkus překvapit netradičním občerstvením. 
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6. ROČNÍK 

Šesťáci sportují 
 Ve dnech 25. - 27. května se třídy 6. A, 6. B a 8. A zúčastnily sportovního programu, který pro ně 

zorganizoval Ing. Petr Hedrlín spolu se studenty Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA.  

 První den byl nejnáročnější. Teprve jsme si zvykali na nové trenéry a na fyzickou zátěž. My, žáci 

6. B, jsme začali tím nejtěžším. Napříč fotbalovým hřištěm jsme museli běhat, skákat, lézt jako raci, 

nosit spolužáka na zádech apod. Na druhém stanovišti jsme hráli fotbal. Nejprve jsme museli různými 

technikami přenést míč přes hřiště, poté jsme s míčem běhali slalomy a nakonec jsme šli hrát fotbal 

holky proti klukům. Holky i přes veškerou snahu prohrály 0:5. Na posledním stanovišti jsme si 

vyzkoušeli poměrně nový sport speedminton a svázaní k sobě překonávali různé překážky.   

 Druhý den jsme začali softballem. Všem to šlo, ale drobným zraněním jsme se nevyhnuli. Na 

druhém stanovišti se tento den hrála házená, ovšem ne s míčem, ale s létajícím talířem. Byla to zábava a 

náš tým vyhrál 7:3.  Na posledním stanovišti nás čekala lanová dráha. Ta nás bavila asi nejvíce. Užili 

jsme si hodně legrace a hlavně jsme se hodně nasmáli.  

 Poslední den jsme nejdříve soutěžili ve skupinkách po čtyřech a nakonec jsme po třídách hráli 

lacross, fotbal a vybíjenou. Miniturnaj ve vybíjené vyhrála 6. A, fotbal 6. B a lacross také 6. A. Nakonec 

jsme dostali zmrzlinua rozešli se s dobrým pocitem, že jsme pro sebe něco udělali.  

                                                                                   Míša Hertlová 
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7. ROČNÍK 

Škola v přírodě   
 „A jedeme! A všichni!“ …. se opět i letos téměř sborově ozývalo hned po nástupu do autobusu směr 

Špindlerův Mlýn, kam se již dva měsíce těšila celá 7. A. Letos jsme vybrali objekt vysoko v horách, a to v duchu 

„bez moderních hřišť, lezeckých stěn, trampolín, ale v nádherné přírodě“- chatu Sedmidolí. Když jsme dojeli na 

místo, skutečnost předčila naše očekávání. I díky počasí, které s námi po celou dobu pobytu hrálo na „stejně 

naladěnou notu“, jsme si užívali nádherných pohledů na nedaleký Medvědín, Kozí hřbety, Luční horu a Malý 

Šišák. Venku jsme opravdu trávili čas od rána až do večera, i tu trochu dopoledního vyučování jsme téměř vždy 

prodýchali čerstvým vzduchem. 

 Pondělní a úterní odpoledne jsme si sportovně a týmově užívali nedaleko naší chaty. Protože nám počasí 

opravdu moc přálo, vyšli jsme ve středu hned po snídani na celodenní pěší výlet. Jen „kousíček“ jsme se vyvezli 

lanovkou na Medvědín a pak už jsme putovali opravdu „po svých“ – na Zlaté návrší, Labskou boudu, k prameni 

Labe (téměř), pak jsme zamířili do Polska přes Sněžné rokle, Vysoké kolo, Mužské a Dívčí kameny a kolem 

„bývalých Petrovek“ jsme sestoupali zpět k naší chatě. Večer se nám nechtělo věřit, že jsme vysoko v horách 

zvládli 23 kilometrů. I když jsme někteří foukali malé bolístky, všichni jsme měli radost, že „jsme to dali“.  

 Koho něco ještě následující den ve čtvrtek bolelo, mohl se zregenerovat při návštěvě aquaparku dole ve 

Špindlerově Mlýně, který jsme doslova a beze zbytku měli jen pro sebe! Všichni jsme si užili vířivek, tobogánů, 

masážních proudů, divoké řeky a bazénu na plavání. I když nás po návštěvě aquaparku čekal 4 kilometrový výšlap 

zpět na chatu, po kterém jsme se museli zase všichni znova vysprchovat, mohli jsme se těšit na večerní závěrečnou 

diskotéku, na které jsme to, my sedmáci, opravdu rozjeli. 

 Pátek, ve znamení balení, čekání na autobus a odjezdu zpět k domovům, je vždy trochu smutný, ale 

alespoň víme, že se, už jako osmáci, můžeme těšit na výjezd v příštím školním roce.  

                                        Mgr. Jana Ludwig 

Zaskočili jsme na skok 

do JumpParku 
 JumpPark v Praze Na Jarově je místo, kde si 

můžete podle libosti skákat na 700 m
2
 trampolín. 

Jsou zde i specializované zóny pro basketbal            

a vybíjenou v netradiční podobě a pěnová jáma, kde 

si bezpečně natrénujete přemety. Je to skvělá zábava, 

která rozhýbe tělo a zvedne náladu - nám tedy určitě. 

                            Mgr. Kamila Merxbauerová 
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8. ROČNÍK 

Škola v přírodě  
 Koncem května jsme se vydali společně se 7. A do našich hor, konkrétně do Krkonoš. Ubytovali jsme se 

v nadmořské výšce 1100 m v příjemné chalupě „Sedmidolí“, na cestě mezi Davidovými boudami a Petrovkou. 

Přálo nám krásné počasí, nálada byla výborná a okolní příroda přímo vybízela k nejrůznějším aktivitám. 

Dopoledne jsme se s paní učitelkou Kučerovou učili dějepis a češtinu, s paní učitelkou Ludwig němčinu a s paní 

učitelkou Mikuláškovou matematiku a chemii. Ale odpoledne už patřilo hrám, turnajům a pobytu v přírodě. O obě 

třídy se střídavě starali instruktoři Tomáš a Petr. 

 Hned na začátku jsme vyběhli na volejbalové hřiště a nemohli jsme se nabažit nejrůznějších míčových 

her. Večer nás paní učitelky musely volat do chalupy. Vypadalo to, že venku chceme i přespat. Na louce jsme 

hráli nejrůznější hry s lanem i bez, hry o rychlosti, o důvěře, rovnováze atp.  Druhý den jsme měli olympiádu 

družstev, kde jsme jako osmáci obsadili první tři místa. Nejlépe ze všech uspěla skupina – Ondra Kolář, Honza 

Němec, Lara Wagner, Kája Lukavská a Bára Skálová.  Disciplíny byly rozmanité, např. běh na mega lyžích, 

střelba ze vzduchovky, střelba lukem, hod létajícím talířem, běh na čas s překážkami a také odpovědi na zvídavé 

otázky, např. zda jsou rovnoběžky stejně dlouhé, či jaká země vyrábí auto KIA atp. 

  

 Další den na nás čekal náročný, ale krásný celodenní výlet. Po 3 km chůze z kopce jsme si cestu zkrátili 

lanovkou na Medvědín, na horní stanici lanovky jsme se rozdělili. Zdatní a zdraví jedinci vyrazili na hřebenovou 

túru přes Labskou boudu, Martinovku a Dívčí kameny. Zdolali tak víc jak 20 km po horách. My ostatní jsme se 

vrátili na dolní stanici lanovky a dokonale jsme si prohlédli Špindlerův Mlýn, včetně občerstvovacích stanic. Po 

návratu na chatu jsme skákali na trampolíně a hráli stolní tenis, ke kterému jsme se jinak dostávali jen těžko, 

neboť celý týden se hrál turnaj. Do turnaje se zapojilo víc jak deset hráčů, nakonec byli nejlepší Šimon Petrů, 

David Kácl a Petr Lukášek. 

 Poslední den pobytu jsme vyrazili do místního aquaparku. Byla to velmi příjemná relaxace pro svaly        

a naše unavená těla. Ti, kteří nešli plavat, navštívili místní bobovou dráhu a zvládli se přejíst místních dobrot. 

Nemůžeme opomenout naši závěrečnou diskotéku pod vedením instruktora Petra, kterou jsme si opravdu užili! 

Někteří jedinci předvedli nezapomenutelné taneční kreace a dokonce celé choreografie.  

 Ubytování bylo fajn, celý pobyt nám dobře vařili, a tak nám nic nechybělo a ani se nám nechtělo domů. 

Velký dík patří paním učitelkám, které s námi na školu v přírodě vyrazily. Paní učitelce Ludwig, která celý pobyt 

zorganizovala a řídila, paní učitelce Kučerové, která s námi zdolala i ty nejtěžší terény v Krkonoších, a paní 

učitelce Mikuláškové, která nám na pár dní půjčila vlastní děti. :-) 

                                                                                Mgr. Dagmar Mikulášková a žáci 8. B 
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9. ROČNÍK 

Bistro u Jonáše 
 Pokud někdy nevíte, co kreslit na výtvarce, je bistro u Jonáše tou nejlepší možností. Náš oblíbený 

spolužák Jonáš Mazura, proslulý svým nadáním pro všechno možné, nás ohromil tímto dokonalým dílem. 

Ohromil nejen nás, ale i naši paní učitelku výtvarné výchovy Nekolovou. A teď, kde se tento nápad zrodil? 

Ti, kteří s námi jezdí na lyžák, to jistě vědí. Pro ty, kteří nejezdí, přinášíme vysvětlení. Bistro u Jonáše je 

totiž reálné bistro poblíž chaty Alfonska. Bohužel bistro bylo zavřeno a jeho památka zůstává v našich 

srdcích.  

 Prosíme o minutu ticha, když si budete prohlížet tyto vzpomínkové obrázky inspirované dílem 

našeho mistra umělce Jonáše Mazury.  

                                                                   Jakub Vítek a Vojta Franz 
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 ZÁBAVA – II. STUPEŇ 

 

Perličky z našich školních lavic, tentokrát zeměpisné a fyzikální: 
 

Oáza je přelud z dehydratace. 

Rozdělení jezer: na ty s rybama a bez ryb. 

Typy lesa mírného pásu: les, pololes, prales. 

Sněhová čára je čára ve sněhu, která rozděluje severní a jižní pól. 

Rozdělení ledovců: pravé, levé, horní, dolní. 

Co je to příboj: tam bojujou. 

Funkce přírodních nádrží: na utopení. 

Nejvyšší hora Novohradských hor: Myslivec. 

Částice látek se dělí na neutrální a utrální. 

Motory se dělí na motorné a nemotorné. 

Co žije v polárních pustinách? Ledový medvěd, medvěd sněžný, medvěd bílý. 
 

 

Tři žáci stojí za trest na chodbě. 

„Co jste provedli?“ ptá se ředitel. 

První povídá: „Já jsem chtěl hodit 

houbu z okna.“ 

Druhý: „Já také.“ 

„A co ty?“ 

„Já jsem Josef Houba.“ 

 

Kapitán Titanicu se obrátil k posádce: 

„Mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu 

špatnou. Kterou chcete slyšet dřív?“ 

„Tu špatnou!“ odpoví jednohlasně posádka. 

„Dobře, potápíme se,“ sdělí jim kapitán. 

„A ta dobrá?“ 

„Získáme jedenáct Oscarů...“  

 
Poznáš česká přísloví? 

1. Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem. 

2. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy  

    hornin, uložených podél její trajektorie. 

3. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího 

    obezitu obyvatelstva. 

4. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce,  

    který se tak chová. 

5. Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14 Kelvinů je dokonalá. 

1. Komu se nelení, tomu se zelení. 2. Tichá voda břehy mele. 3. Bez práce nejsou koláče.  

4. S poctivostí nejdál dojdeš. 5. Mráz kopřivu nespálí. 
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RE-PLAY 
 

DiRT Rally, ta pravá rallye hra 
 Máš rád rallye? Ano? Skvělé, na PS4 

právě vyšla hra DiRT Rally. Hra se vyznačuje 

realističností a dobrou fyzikou. Pokud si rozbijete 

světla, smůla, jedete zbytek závodu potmě. 

Závodíte v různých lokacích, přičemž každá má 

svá specifika. Jediný problém je chování umělé 

inteligence, která se chová až moc bezchybně – 

pravděpodobnost, že soupeř nabourá, je téměř 

nulová. Všechny tyto chyby ovšem nemění nic na 

tom, že jde o skvělou hru.  

                                      Petr Kohlíček 
 

Uncharted 4: A Thief's End 
 V této hře se vracíme několik let po Drakeově 

posledním dobrodružství (Uncharted 3: A Thief's 

End). Vysloužilý lovec pokladů Nathan Drake je 

donucen stát se znovu zlodějem. Tentokrát je v sázce 

jeho osobní život. Nathan se proto vydává na výpravu 

kolem světa, aby odhalil obrovské spiknutí a bájný 

pirátský poklad. Velké dobrodružství otestuje jeho 

fyzickou zdatnost a odhodlání. V honbě za dávno 

ztraceným pokladem kapitána Henryho Averyho se 

Drake a jeho bratr Sam vydávají hluboko do lesů 

Madagaskaru najít utopickou pirátskou kolonii 

Libertalie. Nové Uncharted bude vůbec největší            

a zároveň poslední dobrodružství, které prověří 

hranice Drakeových fyzických možností, jeho 

odhodlání a nakonec i to, jak moc je schopen 

obětovat, aby zachránil své milované. 

  Vypadá to, že nás Naughty Dog opět odmění 

úžasným gameplayem díky špičkové grafice               

a příběhem nabitým akcí a emocemi. 

                                         Kristýna Brejchová 

 

Doomsday clicker 
 V Doomsday jste šíleným vědcem, který zničí 

celý svět a pak vybírá velké peníze za to, abyste 

mohli žít v jeho bunkrech. Hra je vcelku prostá, 

budujete podlaží, dostáváte za to peníze a kupujete 

nová podlaží a znova budujete. Ale nebojte, pokud 

vás váš bunkr už nebaví, prostě ho odpálíte               

a začnete znovu. Ano, je to sice jen žrout času, ale 

když se nudíte, dokáže to dobře zabavit.   

                                          Jakub Vítek 
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CO? KDY? KDE? JAK? 
 

Nebudete se bát? 
 V Libereckém kraji od 28. května běží 

projekt s názvem „Noční prohlídky hradu Houska 

- mýty ožívají aneb proti proudu času.“ Možnost 

účastnit se této prohlídky máte 24. června             

a 22. července od 19., 20., 21. a 22. hodiny. Bojíte 

se ohnivých stvůr, loupežníků, čertů, Bílé paní, víl 

nebo hastrmanů z tohoto hradu natolik, abyste se 

nezúčastnili, anebo na ně nevěříte? Projděte se za 
pomoci stroje času v doprovodu K. H. Máchy 

pověstmi hradu Houska. 

                           Denisa Libánská 
 

Hudební festival Léto lásky 
 Blíží se prázdniny a s nimi čas 

hudebních festivalů.  Jeden z nich, Léto lásky, 
se bude konat v areálu Šikland na Vysočině. 

Probíhat bude od 11. do 15. srpna. Na akci 

vystoupí například Chinaski, Xindl X, Ewa 

Farna, Miro Žbirka nebo skupina Slza. Program 

akce bude opravdu velkolepý, od soutěží, 

tanečních scének až po střílení lukem nebo 

rýžování zlata. Pro menší účastníky tu bude 

skákací hrad nebo vyjížďky vlakem. Dále vám 
festival nabídne nejrůznější workshopy nebo se 

budete moci projet v offroudovém areálu na 

čtyřkolkách.  Ceny vstupenek se pohybují od 

1400 Kč pro dva dospělé a dvě děti do 12 let. 

                 Vojta Franz 

 Dory je malá modrá rybka, která trpí výpadky paměti. Jednou si však vzpomene, že kdysi 

ztratila své rodiče. Její kamarádi Nemo a Marlin jí je pomáhají najít.  

 Děj se odehrává šest měsíců po filmu „Hledá se Nemo“. Na co všechno si Dory ještě 

vzpomene? Najde své rodiče? A kde se naučila mluvit velrybsky? Tak hurá koupit lístky a popcorn     

a usednout do křesel. Film má u nás premiéru 16. června 2016.  

                     Jakub Vítek, Denisa Libánská 

Hledá se Dory 
 Každý z nás zná malého 

klauna očkatého jménem Nemo          

a jeho příběh, ve kterém ho chytili 

rybáři. Říkáte si, že to je uzavřený 

příběh a naši mladší kamarádi už 

nikdy nebudou vědět, kdo je Nemo? 
Tak teď si ho budou pamatovat další 

generace díky filmovému studiu 

Disney Pixar. Do kin totiž přichází 

nový film, a jak jinak by se mohl 

jmenovat, než Hledá se Dory? 
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