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Stalo se 
25.4. jelo 5 redaktorů na slavnostní vyhlášení výsledků krajské soutěže Školní časopis a časopis obsadil 1. místo 

za grafiku a obsah!!! 

25.4. se konala už 7. akce turistického kroužku, turisti směřovali do okolí Mukařova, Žernovky a Vyžlovky 

28.4. se konal Mc Donalds Cup pro 1.-3. třídy 

28.4. byla 4. třída na představení Ikarus  

29.4. proběhl atletický čtyřboj 8. a 9. tříd v Kolíně 

2.5. bylo ředitelské volno  

5.5 se někteří účastnili Poháru rozhlasu v Kolíně (starší žáci) 

5.5. proběhla v Kolíně Pythagoriáda 6. a 8. tříd- nejlépe se umístil D. Rupík, obsadil 7. místo ve své kategorii 

6.5. jsme se fotografovali 

9.5. druhé ředitelské volno 

10.5. – 16.5. jely 5. třídy na školu v přírodě na Benecko 

12.5. 9. AB absolvovaly preventivní pořad Hrou proti 

AIDS v Kolíně 

13.5. se stateční jedinci účastnili v Praze orientačního běhu 

14.5. se pořadu Hrou proti AIDS účastnily 8.AB 

14.5. jeli mladší žáci na Pohár rozhlasu 

15.5. navštívil čtenářský kroužek v Praze výstavu Svět 

knihy 

19.5. jely 2. třídy na divadelní představeni O medvědu 

Ondřejovi 

19.5. 7. AB a 8.B měly divadelní představení v divadle 

Gong- W. Shakespeare, Večer tříkrálový 

21.5. byla beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou 

(pro čtenářský kroužek) 

22.5. vyrazily šestky na výlet na tvrz Hummer 

22.5.  proběhla dopravní soutěž v Kolíně  

22.5. soutěžili na okrese mladí zahrádkáři 

23.5. vyrazili turisté směr Dobré Pole, Svatbín, Kostelec nad Č. lesy 

26.5. proběhlo školení Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací 

Foto turistů z Mukařovska H. Borová 

Stane se 
27.5. jede  8.AB na školní výlet do Sázavy 

27.5. se koná malá kopaná v Kolíně pro 6. a 7. třídy 

30.5. proběhnou na 1. stupni akce k MDD, 2. stupeň měl 

v rámci oslav program s R. Bangou 

2.6.   mají 3. AB a 4. třída exkurzi u Hasičského 

záchranného sboru 

2.-6.6. se pořádají Kolínské sportovní dny, kterých se naši 

žáci aktivně účastní v různých disciplínách 

3.-4.6. vyrazí 9. ročník na školní výlet do Zbraslavic 

6.6.    má trénink na dopravním hřišti 5. AB 

9.6.   proběhne přednáška Mláďata ( pro celou školu)  

11.6. se koná výlet 1. tříd na zámek Berchtold 

12.6. jedou 3. a 4. třída na zámek Loučeň 

18.6. navštíví 2. AB Botanicus v Ostré 

18.6. nás čeká Celebrity show a soutěž o nejhezčí účes (viz plakátky po 

škole) 

19.6. pedagogická rada 

20.6. jede KMD na poslední letošní představení do ND- Čarokraj 

24.6. proběhne slavnostní vyhlášení ceny Ď od Stonožky ( v Národním 

divadle) 

26.6. máme sportovní den ( chlapci fotbal, dívky přehazovaná) 

27.6. se loučí 9.A na Měú v 9.15 hodin, 9.B v 9.30 hodin 

A PAK UŽ MÁME PRÁZDNINY. Hurá!!! 

14.-18.7. proběhne příměstský tábor pro děti z 1. stupně 

Foto ze školy v přírodě J. Pomykalová 
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Puzzlík obsadil 1. místo v soutěži školních časopisů  
ve Středočeském kraji 

Po předchozích úspěších našeho časopisu (2. místo v celostátní soutěži v roce 2010, 

Certifikát Kvalitní školní časopis z roku 2011 a 2012) se náš časopis opět prosadil, a to 

hned ve dvou kategoriích- získali jsme 1. místo za grafiku a obsah ( v kategorii pro 2. 

stupeň). Puzzlík postupuje do státního kola, které proběhne na konci letošního roku. 

Na začátku roku jsme poslali několik čísel do Prahy do krajského kola. A pak jsme obdrželi 

pozvánku na slavnostní vyhlášení. Vyrazili jsme tedy 26.4. na Vyšší odbornou školu 

publicistiky,  vyslaní zástupci redakce byli nejmladší redaktoři Kamila Holá, Bára Pavelková, 

Marek Čejka, Honza Bug a za starší Adam Uličný. 

Program pro redakce byl připraven na celé dopoledne.  

„Hned když jsme vkročili dovnitř, jsme viděli dvě tabule. Na té první byly vyvěšené soutěžící 

časopisy a na té druhé workshopy, na které jsme se později přihlásili. Na přivítanou jsme 

dostali tužku a blok. Já jsem 

se přihlásila na školení 

multimédia a hlasová 

výchova. Na multimédiích  

nás dva pánové učili, jak 

správně točit, nahrávat 

zvuk, aby nebyly slyšet 

okolní zvuky a šumy, jak 

natočit rychlý a kvalitní rozhovor a rychle ho dát na internet. Rozhovor jsme si zkoušeli 

natáčet mezi sebou a potom se promítal na plátno,“ říká Kamila Holá ze 6.A „Za chvíli se 

šlo na další workshop - na hlasovou výchovu pro moderátory, která byla velmi zajímavá. Ze 

začátku nám lektor rozdal listy, kde byly napsané jazykolamy. Každý přečetl čtyři a on nám 

řekl, kolik jsme udělali chyb. Povídali jsme si o správném režírování a pak následovalo to 

nejtěžší...na tabuli byly napsané tři běžné situace, které se při natáčení mohou stát, a to: Co 

dělat, když mi někdo chce vzít mikrofon, cizí člověk na mne sáhne a to nejhorší, cizí člověk 

mi chce dát pusu. Každý napsal odpověď a potom ji přečetl. Většinou jsme odpovídali, že 

máme všechno ignorovat. Pak nám lektor pouštěl živé vysílání zpráv, kde reportérovi dělali 

lidé samé nepříjemné věci, ale reportér byl profesionál, takže neměl žádné potíže. Také jsme 

si říkali, jak zaujmout obecenstvo,“ dodává Kamila.  

Honza Bug je také sdílný: „… Já jsem zúčastnil workshopu o správném psaní zpráv a Živé 

knihy. Nevíte, co jsou živé knihy?  Představili se nám čtyři lidé a jejich zajímavé příběhy. 

Dvě ženy a dva muži. Ti dva muži byli bezdomovci,  jeden přišel o majetek kvůli exekuci, 

jedna žena měla problémy s viděním a druhá vyznávala muslimské náboženství. Já jsem dělal 

rozhovor s jedním mužem a s ženou, která špatně viděla. Musím říct, že jsem se dozvěděl 

mnoho zajímavého a vzal jsem si i 

ponaučení do života.  
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Za daných 15 minut jsem se stihl zeptat na poměrně dost otázek a s oběma lidmi jsem si stihl 

pěkně popovídat.“  

Honza byl společně s Markem na druhém  workshopu Jak napsat zprávu snadno a rychle. 

Marek Čejka komentuje: „Tam nás školitel poučil o tom, že si máme všechny informace 

před napsáním zprávy ověřit a že bulváry si informace neověřují a vše zbytečně zveličují. 

Později nám vysvětlil pravidlo 5W, což znamená What – Co, Who – Kdo, Where – Kde, 

Why – Proč, When – Kdy. Pravidlo 5W nám říká, že všechno toto musí ve zprávě být.“ 

I pedagogové měli společně seminář, kde si sdělovali své zkušenosti z vydávání časopisu. 

Všichni se dohodli- je to krásná práce s dětmi, které samy něco chtějí podnikat, ale je to 

především práce velmi časově náročná. 

Po programu a svačince došlo konečně na 

vyhlášení v kategorii 1. stupeň, 1. a 2. stupeň 

dohromady a 2. stupeň. Honza komentoval: 

„Najednou se ozvalo: Na 1. místě se umístil 

Puzzlík a ještě k tomu vyhrává 1. místo za 

grafiku a 1. místo za obsah! Vyhráli jsme to 

na plné čáře! Všichni jsme byli strašně 

šťastní a v tu chvíli nám došlo, že to, co 

děláme, nějakou cenu má. Já, Marek a Adam 

jsme došli převzít odměnu a diplom. Cestou 

zpět jsme byli všichni velmi nadšení a pořád 

jsme si o tom povídali.“ 

Kamila se svěřila: „Čekali jsme takovou 

dobu, mysleli si, že už nepostoupíme, ale najednou 

jsme viděli na plátně náš časopis a ozvalo se:  

„A 1. místo za grafiku, obsah a celkově 1. místo ve 

Středočeském kraji vyhrává školní časopis Puzzlík z 

Kouřimi!!!!" Došli jsme si pro diplomy a odměnu. A 

jsme hrozně natěšení do státního kola!!! Myslím si, že 

všem redaktorům a paní učitelce Bílkové patří velká 

pochvala.“  

 

Přejme tedy našim malým redaktorům, aby jim nadšení 

z tvorby časopisu vydrželo co nejdéle a čekaly je další úspěchy. Zároveň se obracíme na 

dospělé čtenáře o jakoukoli sponzorskou podporu našeho školního plátku. 

(v případě zájmu se obraťte na tel. 321 783 627).  

Kamila, Marek, Honza a M. Bílková, foto VŠOP 

 

Hrou proti AIDS 

Osmé a deváté třídy se vydaly v polovině května do Kolína na program ,,Hrou proti AIDS.“ 

Ze začátku jsme byli všichni tak trochu nervózní. Ale program nebyl tak špatný, vlastně to byla 

docela legrace. Celé dopoledne jsme putovali ve skupinách po pěti stanovištích. Na prvním jsme 

dostávali všelijaké otázky zaměřené na vztahy a podobné věci, na druhém nás čekala pantomima se 

stejným tématem, třetí na řadě bylo povídání o antikoncepci, pak jsme určovali riziko nákazy virem 

HIV při různých aktivitách a na posledním stanovišti jsme vytvářeli příběh člověka nakaženého HIV a 

povídali jsme si o práci, kterou nakažený člověk smí a nesmí dělat.  Celý program byl velmi poučný a 

dost zábavný. Provázeli nás jím studenti kolínského gymnázia. Bylo to lepší, než když nás o 

podobných věcech informují dospělí.  

Text Niky 
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CELEBRITY SHOW 

18.června 2014 
  Chceš se proměnit v celebritu?  

Vyzkoušet si ten pocit a předvést se před spolužáky? 

Tak právě pro tebe je CELEBRITY SHOW 

O co jde:  

Soutěž je založena na parodování hudebního interpreta či hudební skupiny. Soutěžící bude zpívat na 

tzv. playback. 

 

Co se bude hodnotit:  

1) choreografie (pohyb) 

2) outfit (oblečení,účes) 

3) podoba hudebního interpreta či hudební skupiny 

4) vtip 

5) celkový dojem 

 

Soutěž je určena pro žáky 6, 7, 8, 9 tříd a každá třída si 

připraví max. 3 vystoupení.  

 

Během této soutěže proběhne také kadeřnická show o 

nejkreativnější, nejoriginálnější účes školního roku 

2013/2014 

- takže pokud máš chuť,  jsi zván/a v roli modela/ky. 

 

Zájemci o  Celebrity show se budou hlásit v hodinách hudební výchovy M.Veřtátové a A.Bajtkové 

 

Zájemci o kadeřnickou show se budou hlásit u p. uč. Niklové a Bílkové 

Uzávěrka přihlášek je 4.června 2014 

Školit se v přírodě, to je fajn 
My ( 5. A a B) jsme byli na škole v přírodě. Od 10. 

do 16. května jsme si užívali přírodu Krkonoš na 

Benecku, horský vzduch, ale i učení. Nevíme, čím 

to bylo, ale šlo nám to líp než ve škole. Sluníčko 

sice moc nesvítilo, ale zmokli jsme jen trochu a jen 

jednou. Bezva byly také hry, soutěže a sportování. 

Paní učitelky a pan učitel rozdávali i diplomy. 

Týden nám utekl jako nic. Hned bychom jeli znovu. 

  Žáci 5.A, foto J. Pomykalová 
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Židle jako nové od 

deváťáků 
Židle Mimoňové vyhrála 

v hlasování o nejpěknější židli. 

Autorka Monika Švorbová 

 
 

 

 

Herci hráli Shakespeara naplno 

 7.A,B a 8.B navštívili 19. května v Praze divadlo Gong, kde zhlédly komedii 

Večer tříkrálový od Wiliama Shakespeara. 

„Představení bylo o sourozencích Viole a Sebastianovi, kteří ztroskotali, a každého z nich 

moře vyplavilo někde jinde. Viola se převlékla za chlapce a žádala  službu u vévody. Ten ji 

přijal a Viola se během služby do něj zamilovala. Vévoda ale miloval hraběnku Olívii, po 

Viole jí posílal vzkazy. Ale Olívii se líbil mladý sluha (Viola). 

Když se objevil Sebastian, všechno se zamotalo, protože si byl 

s Violou velmi podobný. Takže nakonec vše dobře dopadlo. 

Viola si vzala vévodu a Sebastian hraběnku. 

Představení se nám moc líbilo a velmi jsme se při něm bavili,“ 

napsala Majda Kozáková ze 7.B. „ Byl to super den.“ 

To Petra Skalová ze sedmičky to viděla po svém:  

„Dnešní výlet byl zahájen ranním odjezdem autobusem od 

školy. V Českém Brodě jsme zastavili jedné stopařce, paní 

učitelce Choutkové, která na nás už čekala. Poté, co jsme 

dorazili na autobusové nádraží v Praze, jsme šli ve "štrůdlu" k 

divadlu Gong. Vešli jsme dovnitř, a protože jsme přijeli dřív, 

měli jsme čas dát si občerstvení a "pokecat si". Konečně začala 

hra a většina byla zaujatá dějem, který byl našemu věku docela 

srozumitelný.  Písnička opilců, která tam byla několikrát 

zpívána, se nám zavrtala do paměti a cestou zpátky se ozývalo 

ze všech stran "drž hubu, drž hubu" . Po skončení divadla jsme namířili do slibovaného KFC, 

tam jsme se těšili nejvíce! Měli  jsme rozchod v centru na Černém mostě. Najedli jsme se a 

někdo si koupil dokonce nějaké oblečení. Když jsme dorazili do školy, vyšlo nám to tak 

akorát na zvonění. Výlet se nám moc líbil, divadlo také a doufáme, že pojedeme zase brzy na 

nějakou klasikou.“  Foto hlavních hrdinů internet 
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O medvědu Ondřejovi aneb druháci si 

vyrazili do divadla 

19. května  všichni  druháci vyjeli do 

kolínského divadla na pohádku 

O medvědu Ondřejovi, kterou  sehrála  pražská  

Divadelní společnost Julie Jurištové. Krásná , jednoduchá  zábavná pohádka plná písniček - 

no řekněte, komu by se to nelíbilo? 

Našim dětem se pohádka 

moc líbila, nesčetněkrát 

jsem slyšela jejich smích 

a v neposlední řadě si děti 

mohly na jevišti zazpívat 

s herci a to se jen tak 

nevidí!   

H. Kolpaková 

 

Florbalové derby 

druháků 
Derby se konalo 15. 

května v hodině 

tělocviku. Proti sobě stály 

čtyři vyrovnané týmy, 

které v pětiminutových 

utkáních měřily své síly. 

Hráči bojovali jako jeden 

muž, ale vítěz je jen 

jeden – Modří –  Filip 

Hampejs, Tom Pecka, 

Terezka Novotná, Verča 

Miklašíková, Míša 

Olivová a Adélka Posiřilová.  

Sportu zdar!   Text a foto H. Kolpaková 

 

A je tu opět MC 

Donalds´Cup  
Žáci 1. stupně z  1.- 3. tříd se 

zúčastnili fotbalového turnaje 

v Kolíně. Celkem zde soupeřilo 13 

mužstev. Chlapci se snažili 

probojovat do finále, ale bohužel se 

jim to nepovedlo. Nevadí, příště. 

Všem fotbalistům děkujeme za 

velkou bojovnost.  

Text a foto P. Hrstková 
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Cesta za dobrodružstvím 

 

Letošní výlet 7.A , 7.B  ( s několika 

puzzlíkáři) směřoval na  přednášku o 

Keltech v Takoníně, rozchod ve Vlašimi 

a výstup na Blaník. 
Když jsme autobusem dorazili ke Pěnkavovu 

dvoru (místu, kde měla být přednáška), už nás 

uvítal jeden „Kelt“. Jelikož byl ozbrojen 

dlouhým kopím, radši jsme nedělali problémy, 

vystoupili z autobusu a sedli na lavičky, kde již 

byly připraveny jiné školy. A pak to začalo. 

Vyprávěli nám o tom, jak Keltové bojovali, jak 

useknuté hlavy vojáků měli jako trofeje(FUJ!), 

co vyráběli, co vařili, kdo to byli druidi, jakou 

měli moc a postavení, ale třeba taky jsme se dozvěděli, že Keltové většinou nedrželi pohromadě 

jakožto jedna velká armáda, nýbrž jako jednotlivé osady. Pak začala akčnější část přednášky. 

Ukazovali nám na koních, jak Keltové jezdili, sekali z koně hlavy nepřátel, jakou měli výhodu oproti 

Římanům, jakou naopak měli Římani výhodu proti nim. Vyzkoušeli jsme si hod oštěpem (nic 

lehkého, to vám povídám) a taky střelbu z praku (taky žádná brnkačka se trefit). Chtěli jsme si ještě 

zkusit střelbu z luku, ale to jsme už nestihli (škoda). Leckteří z nás i osedlali dřevěného koně. 

Ještě před výstupem na Blaník nás autobus vyhodil ve 

Vlašimi, kde jsme měli krátký rozchod. Nakoupili v Lidlu 

„potřebné suroviny“ k přežití výstupu, nastoupili do autobusu 

a vyrazili směr Blaník.   

Cestou tam nám paní učitelka řekla, že si můžeme změřit svůj 

čas výstupu a nahoře u rozhledny na tabulce podle toho zjistit 

svoji kondici- svůj věk. Vystoupili jsme na místě, připravili se 

ke startu, paní učitelka odstartovala a vyrazili jsme, někteří 

rychle a někteří volným tempem. Když jsme došli (někteří se 

doplazili) na vrchol, zjistili svůj věk podle času ( a někdo by 

byl dokonce svým věkem po smrti , protože jeho časová 

hranice v tabulce už nebyla, byla jen do 75 let), vydali jsme se 

na rozhlednu. Někdo zůstal dole u pokladny a koupil si třeba 

pití nebo pohlednici, ale někdo si koupil za desetikorunu vstup 

a odvážně začal vystupovat nahoru. Nahoru se jde v podstatě v pohodě, vylezeme tam, zahulákáme na 

ty dole a pokocháme se výhledem. A co teď? Zeshora vypadají schody jako malé trámky, které 

každou chvíli spadnou, zábradlí to samé. Nakonec všichni scházejí bez úrazu dolů, někdo si to 

dokonce chce dát ještě jednou . Avšak paní učitelka už svolává děti, abychom vyrazili zpátky. Já 

vyrážím trochu později s p. uč. Choutkovou, avšak když dorazím k autobusu, až na několik spolužáků  

nikde nikdo.  Kde je skupina pod vedením p. Bílkové??? Nakonec se ukázalo, že paní učitelka 

zabloudila s většinou žáků. Ale cesta z Blaníku je přece jen dovedla k nám. Nakonec  všichni 

nasedáme do autobusu a až na šílenou kolonu na dálnici zbytek cesty probíhá hladce. Výsledek? 

Kvůli zácpě na dálnici nestihly paní učitelky třídní schůzky .  To jsme byli rádi.     

Text Josef  Prouza 7.A, foto z činností v Takoníně M. Bílková 

Co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátu elektrického vedení?  

Popelka. 

Říká kočka praseti: 

"Já znám tvůj osud, prase!" "Jo? Tys četla můj horoskop?" 

"Ne, kuchařku!“ 
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Jak jsme se neztratili na orientačním běhu v Praze 
V úterý 13.5. 2014 se ranní kouřimská orientační ptáčata vesele vezla do Prahy na 

Přebor škol v OB.  
Všichni se těšili nejvíce na hledání krásných oranžovobílých lampiónků. V lese jim již tak radostně 

nebylo (ty dvoubarevné potvory se snad schovávaly), ale nakonec všichni našli ten správný směr za 

paní učitelkou v cíli a cítili se jako vítězové.   

Co je to orientační běh? My to víme a dokonce jsme 

sestavili tým pro reprezentaci školy! Úterý 13. již nikdo 

nevymaže z našich vzpomínek a bloudění po lese 

v okolí pražského sídliště Lhotka bude navždy zapsáno 

v našich srdcích. Že se ve Lhoteckém lese nedá ztratit? 

To byste se divili! 

Jako první vyrazila ze startu Majda Kozáková. Ještě 

zkontrolovat průkazku a správné upevnění popisů, 

fungující buzolu a jde se na to! Hned poté ji následovala 

ve stejné kategorii Míša Švorbová. Na orienťácích se 

totiž startuje tak zvaně „intervalově.“ Start máte předem 

daný a výsledný běžecký čas se vám počítá od vašeho 

času startu až do času doběhu. 

Tak trochu některé závodníky (třeba Honzu Vontszemü) štvalo, že nemohou vidět mapu a svoji trať 

již předem. Ale to je právě to kouzlo. Každý se dozví kam běžet, až když se podívá na startu do mapy. 

Jejich naléhání na ukradnutí mapy ze startu jsem nepodlehla, tak jsme celý závod absolvovali fair 

play. 

A již byl ve startovním koridoru Milan Návrátil, černý kůň soutěže H9 (jako hoši 8. a 9. třída).Ten 

doběhl pátý! Moc gratulujeme! V kategorii děvčat D9 doběhla taktéž pátá Klára Uličná. 

Blahopřejeme ke skvělému výkonu! Jak již ale bylo řečeno na začátku, vítězové byli všichni, ať již 

doběhli první nebo poslední. Ze zatím nejmenovaných dalších účastníků to jsou: Láďa Nedvěd, 

Maruška Blandová, Lukáš Potůček, Valča Haklová, Barča Frýdová a Lucka Vnuková. 

Jakoby našim borců nestačilo hledání kontrol při závodě, do lesa se muselo po závodě znovu. Do cíle 

jsme dorazili totiž bez jedné buzoly. Šance na nalezení moc velké nebyly a jen velice nerada jsem se 

již v duchu loučila se svojí milovanou buzolou. Nemohla jsem tomu věřit, že je navěky pryč, že ji 

najde nějaký houmlesák a začne běhat orientační běh. Nakonec se mé obavy ale nevyplnily a 

s úsměvem na tváři mi ji zachránci přinesli. Se slzou v oku jsem ji něžně uklidila do batůžku. 

Zpátky do reality. Naše celé družstvo se umístilo na krásném pátém místě ve Středočeském kraji, no 

není to nádhera? Doufám, že se příště přidáte i 

vy a společně budeme objevovat další tajemství 

map! Text a foto M. Choutková 

Co nám svěřila závodnice redaktorka 

Bára Frýdová??? 
Z počátku jsem jela proto, abych nebyla ve 

škole, ale i dokázala sobě i ostatním, že jsem 

v něčem dobrá, ale pak jsem změnila názor a 

fakt jsem si to užila.  

Těsně před startem jsem měla strach, abych se 

neztratila, byly to přeci jenom moje první 

závody v orientačním běhu. Na cestě jsem 

nakonec potkala Valinku, se kterou jsme 

dorazily do cíle, i když jsme šly i kopřivami, 

hustým lesem a malinkatou bažinkou. Jsem 

ráda, že jsme nezmokli a došli jsme to všichni 

bez problémů, nikdo nebyl diskvalifikován a někteří z nás se i docela dobře umístili. 
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Atletická soutěž Pohár rozhlasu mladších žáků aneb jak 

bojovali naši 
Ve středu 14.5. 2014 ráno se u autobusu sešlo 15 nadšenců a vyrazili jsme společně na atletiku do města Kolín. 

Čekal nás těžký den, ale všichni se zdáli být v dobré náladě. 

Na atletickém stadionu to už vířilo borci z jiných škol, tak se naši rychle převlékli do sportovního a šlo se na 

rozcvičku. Ač se to nezdálo, byla celkem zima. Přiznám se, že jsem vytáhla i čepici. 

Po slavnostním nástupu čekal již každý na začátek své disciplíny. Na nástěnce visel časový rozpis pro soutěže 

chlapců i děvčat, ale sportovci se stejně raději a opakovaně chodili ptát mě, v kolik že hodin jim to začíná. 

Trochu jsem měla obavy, zda nevypadám jako ta nástěnka. 

Stejně jako u staršího žactva závody vypukly štafetou chlapců. Zástupci naší školy, jmenovitě Daniel Strejček, 

Ondra Urbánek, Daniel Procházka a Ondra Štuller zaběhli čas 36.75 s. Tak, a teď si spočítejte, kolik to dělá na 

jednu šedesátku. 

Děvčata nás reprezentovala hned dvěma štafetami. Štafeta A ve složení Břečková, Cikánová, Šmigelská a 

Pavelková zaběhla za 39.45s a štafeta B (Švorbová, Sadinská, Štěpničková, Kohoutková) za 42.10s. 

Ještě zůstaneme chvíli u běhů a seznámím vás s výsledky mladších žáků v běhu na 60m. Daniel Procházka 

08.95s, Daniel Strejček 09.35s a Ondra Štuller 09.24s. Z dívek se Bára Cikánová blýskla výkonem 9:72s, Diana 

Šmigelská 10.05s a Žaneta Břečková  10.39s,. 

Hod kriketovým míčkem mladších žáků čítal 49 závodníků! Na krásném 6. místě skončil Jarda Bělohlávek 

výkonem 53.30m. Daniel Procházka s hodem také přes padesát metrů- 50.40 - skončil jedenáctý. Matěj Valenta 

se umístil 42. s výkonem 37.23m. 

Zmrzlá děvčata se jen těžko rozhýbávala, nakonec z toho bylo pro Barboru Pavelkovou 24. místo ze 47 za 

výkon 32.05m. Dominika Štěpničková svým typickým poskokem přeskokem hodila 26.97m a Anička 

Kohoutková 24.38m. 

Skok daleký se skládal ze 4 pokusů pro každého závodníka. Ondra Urbánek skočil 383 cm, Pavel Skočdopole 

355cm a Jarda Bělohlávek 317cm. Děvčata mě překvapila, hlavně Žaneta 

Břečková, která skočila svůj osobní rekord 384cm. Diana Šmigelská 

potěšila výkonem 363cm a Míša Švorbová doskočila do vzdálenosti 

288cm. 

Skok vysoký byla disciplína, se kterou jsme se jeli seznámit. Překvapený 

sám ze sebe byl Pavel Skočdopole, který se vyšvihl až do výšky 118cm. 

Matěj Valenta pokořil 108cm. Také Barbora Cikánová a Míša Švorbová 

pokořily základní výšku 105cm, z mé strany velká spokojenost. 

Dopoledne uteklo jako voda a byly před námi závěrečné běhy na 1000m 

mladších žáků a 600m mladších žákyň. A to byla pro chlapce silná 

disciplína! Na celkově pátém místě skončil Ondra Urbánek časem 3:23.40. 

O pouhá dvě místa za ním byl Daniel Strejček, který doběhl v čase 3:26.40. 

Ondra Štuller obsadil krásné 21. místo ze 49 běžců s časem 3:44.30. 

Děvčata bojovala do posledních metrů, dvanáctá doběhla Dominika 

Štěpničková časem 2:14.01. Následovala ji na 21. místě ze 49 závodnic 

Bára Pavelková s časem 2:21.61. Míša Sadinská doběhla 32. v čase 

2:26.42. 

Na závěr se sečetly body ze všech disciplín (zvlášť pro chlapce a zvlášť 

pro dívky) a bylo stanoveno pořadí škol. Chlapci skončili na úžasném 

7. místě ze sedmnácti škol! Dívky byly třinácté ze sedmnácti. 

Všem účastníkům moc děkuji a atletice nazdar! Zdar!  

Text a foto M. Choutková  
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Pohár rozhlasu podruhé, tentokrát starší žáci 
Pohár rozhlasu pro starší žáky se konal už  5.5. 

2014 v Kolíně na atletickém stadioně. 

Z naší školy se zúčastnilo 17 žáků. Začínalo se 

štafetou. Já (Ondra Čáslava) jsem reprezentoval 

štafetu Kouřimi A s Honzou Vontszemü, Emilem 

Kotrchem a Vítkem Hamplem. Skončili jsme na 

19.místě ze 24 škol! 

Ve štafetě B běželi Potůček, Prokop, Pešta, Nedvěd 

a ti se umístili na 21. místě z 24. 

Potom štafetu běžely holky. V družstvu A  

Batelková, Hubáčková, Moravcová, Hervertová a ty 

se umístili na krásném 3. místě z 20! Ve štafetě B Kovaříková, Vnuková, Janoudová, Holzäpfelová 

sice byly nakonec diskvalifikovány kvůli špatně předávce mimo předávací území, ale jinak běžely jak 

vítr. 

Po odběhání štafet jsme se rozdělili podle časového plánu na skupinky, někdo šel skákat nebo házet či 

běhat. A konečně to přišlo. Mé očekávání se naplnilo. Běh na 60m chlapci a první rozběh jsem byl 

já, umístil jsem se na 4. místě s časem 08:50. Dobré, ne? Ve 4. rozběhu běžel Emil Kotrch a doběhl na  

2. místě s časem 08:37! O trošku lepší než já  

Běh na 60m se celkově holky umístily takto: na 8. místě Klára Hubáčková s časem  09:14, na 10. 

místě Klára Moravcová s časem 09:23 a na 15. místě se umístila Michaela Batelková s časem 09:49. 

Všechny časy jsou „pod deset“, čili velmi kvalitní! 

Běh na 800m celkové výsledky děvčata: na 13. místě skončila Lucie Vnuková s časem 3:19.44, na 

14. místě se umístila Kristýna Kovaříková s časem 3:20:13 a na 15. místě Klára Moravcová s časem 

3:21.54. Klobouk dolů, dámy. 

Běh 1500m chlapci: na krásném 5. místě v rozběhu se umístil Jan Vontszemü s časem 5:24.48, na 11. 

místě Vítězslav Hampl s časem 5:49.44, na 16. místě Ladislav Nedvěd s časem 6:22.97. V celkových 

výsledcích sice nepatrně v pořadí klesli, ale i tak jsou to všichni odolní běžci. 

Skok vysoký chlapci: 17. místo Petr Pešta s výkonem 1.46 m, 35. místě Lukáš Potůček s výkonem 

1.30 m. Chlapci si jednoznačně zaslouží váš obdiv, jelikož skákali třeba i poprvé v životě! 

Skok vysoký holky: na 28. místě se umístila Patricie Ježíková s výkonem 1.10 m a na 29. místě Lucie 

Vnuková s výkonem 1.10 m. V této disciplíně šlo o skočení základu a tím získání cenných bodů pro 

tým, což se děvčatům povedlo. 

Skok daleký chlapci: 9. místo Emil Kotrch s výkonem 4.98 m, na 23. místě se umístil Petr Pešta 

s výkonem 4.40 m, na 38. místě Jan Vontszemü - 3.98 m. Gratulujeme Emilovi ke skvělému výkonu! 

Skok daleký holky: 27. místo Lucie Holzäpfelová s výkonem 3.45 m, 29. místo Adéla Hervertová -

3.42 m a na 40. místě se umístila Michaela Batelková s výkonem 3.03 m. Celou soutěž byla děvčata  

pod psychickým tlakem, jelikož jim nevycházel rozběh. Ale vidíte sami, že i přesto nebyly špatné. 

Vrh koulí holky: krásné 2. místě vybojovala Klára Hubáčková - 8.88 m! Patnáctá skončila Patricie 

Ježíková - 6.77 m, 37. byla  Kristýna Janoudová- 5.30 m. Heslo pro příště: neházet a vrhat. 

Vrh koulí chlapci: 21. místo obsadil Matěj Prokop s výkonem 8.64 m, na 27. místě se umístil Lukáš 

Potůček s výkonem 8.50 m, 31. místo Vítězslav Hampl- 8.27 m. 

A celkové místo v pořadí škol? Chlapci obsadili 12. místo ze sedmnácti. Dívky byly deváté 

z patnácti. 

Byl to pěkně strávený den, užil jsem si 

ho. Potkal jsem se s kamarády, se 

kterými jsem si  popovídal, zasmál se, 

zavzpomínal na staré časy. Nejnudnější 

bylo, když jsem čekal 3 hodiny na další 

běh, ale doporučuji se neválet jen u 

televize a taky trochu sportovat, třeba 

příště budete nominovaní zrovna vy.  

Oňa (a paní učitelka Choutková )



Zajímáme se o svět okolo 

 

Úspěšný tým na pozemáku 
V sobotu 10.května jsme zase, jak už  je naší tradicí,  vyjely zahrát si  „pozemák“ do Kouřimi. 

Tentokrát už čistě jenom holky. Jelo nás málo, protože někteří naši hráči dali přednost  hasičským 

závodům, takže složení bylo: 

Klára Moravcová 

Koleta Moravcová 

Markéta Moravcová 

Adéla Hervertová 

Michaela Batelková 

a chytala nám Eliška 

Moravcová. 

Moc  jsme si nevěřili, protože 

jsme nevěděli, jak to bez 

našich hráčů zvládneme, 

obzvlášť bez naší výtečné 

brankářky. Ale nakonec jsme 

překvapily samy! Skončily 

jsme na druhém místě, první 

byli Kozlíci Kolín, jenže to už 

jsou hokejový machři.    A aby 

toho nebylo málo, naše 

brankářka dostala pohár pro 

nejlepšího brankáře a já čtvrtý 

pohár do své sbírky za nejlepší 

hráčku… spokojenost největší, 

jsme úžasný tým. A potom, abych si náhodou nestačila oddechnout, jsem jela hrát za dospěláky. 

Jmenovali jsme se Z Krut, nic jiného nás nenapadlo ( bohužel se  dostavily jen tři týmy). Byli jsme 

druzí a tým Adély Hervertové byl první. Náš brankář byl nejlepší. Byl to moc dobře prožitý den. 

Těšíme se do Krut.     Text Klarushka, na fotce K. v akci 

Hasičská přehlídka v Krutech 

Na začátku května se v Horních Krutech 

zahajovala Podlipanská hasičská liga.  

Na hasičské přehlídce mě nejvíc překvapilo, 

jak malé předškolní děti už mají odvahu a 

běhají s hadicemi. Musím uznat, že pohled na 

tu drobotinu stojí opravdu za to. Jak popadnou 

hadici s rozdělovačem, oproti nim velkou, to je 

prostě kouzelné. A patří to mezi věci, které se 

mi na hasičských soutěžích moc líbí. Líbí se 

mi i podpora našich starších žáků a mužů, to je 

taky fantastické. Tentokrát celý den moc 

hezky nebylo, pršelo a bylo pod mrakem. 

Počasí nás opravdu zklamalo a byla škoda, že 

zrovna na naše závody doma se pokazilo. 

Přesto se přišlo podívat celkem hodně lidí, co 

jsem zpozorovala. Jsem ráda, že i my ve 

vesnici máme dobrovolné hasiče, kteří si dali 

práci s tím, aby založili skupinu i pro mladší 

děti z Krut. Když vidíte na takové soutěži 

spoustu lidí, které to baví, tak je vždy dobrá 

atmosféra. Moc se mi líbí, jak je tým hasičů 

postavený hlavně na důvěře a dobré 

komunikaci, protože bez toho by to prostě 

nešlo. Každého, kdo dělá tento sport, obdivuji. 

Obdivuji i dospělé hasiče či hasičky, kteří si 

dají práci a věnují svůj čas dětem – hasičům. 

Protože člověk asi musí mít hodně trpělivosti, 

když vysvětluje čtyřletému prckovi, co má vzít 

a kam s tím utíkat. Klobouk dolů. 

                                     Adla 
 

Vyšetřuje se krádež v jednom bytě. 

Inspektor se ptá policisty: „Našli jste 

tu nějaké otisky?“„Nenašli, na co ten 

chlap sáhl, to ukradl!“ 
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       Mistrovství Čech 

mužů a žen v kulturistice, 

bodyfitness, physique a bikiny 

fitness 2014 

To nejlepší z velkých svalů a ladných křivek v 

Kutné Hoře!  
V sobotu 4. května jsem se byla podívat na těchto závodech 

(název je moc dlouhý :D). Vše se odehrávalo v Tylově 

divadle v Kutné Hoře. Program byl asi tento: nejdřív 

přehlídka dívky bikinářky, obrovská motivace pro nás, 

potom dívky bodyfitness, to nás moc nebavilo. Potom muži 

physique ''plážáci''. To jsou krásní vypracovaní kluci, není 

tu podmínka mít vypracované nohy,  chodí se v plážových 

kraťasech. Tak ti byli nej… Nakonec kulturisti, ti mě taky 

moc nebavili. Kategorie byly rozděleny podle výšky nebo podle váhy. Byl to super 

zážitek, dokonce i hudební, DJ hrál celkem fajn. A prostě obrovská motivace!!!! Taky jsem se setkala s několika 

známými celebritami, brácha (Tonda, rozhovor v minulém čísle) se  s nimi i vyfotil. 

Text a foto svalovců Klarushka 

Noční pochod „čarodějnic“ 
 
 Letos o čarodějnicích jsme s holkami naplánovaly, že projdeme 

okolní vesnice, které jsou blízko, a koukneme na ohně. První 

zastávkou byl Újezdec. Před vesnicí měli nachystaný obrovský oheň. 

Cesta pokračovala do Bohouňovic II. Zastavily jsme se v místním 

kiosku, kde jsme si koupily nějaké občerstvení, a pokračovaly jsme 

vyprovodit Adel domů. 

     Nejrychlejší trasa byla mezi poli ( tzv. polňačka ). Cesta 

probíhala celkem dobře, divily jsme se, že se ani nebojíme, a pak 

Anežka pronesla, jestli nejsou na poli nebo někde ve křoví prasata. 

Každé z nás se v hlavě prohnala nějaká hrozná myšlenka. Tudíž jsme 

začaly všechny ječet a utíkat, abychom tomu utekly. Adel jsme 

dovedly domů, já a zbytek holek jsme se šly ještě podívat na oheň 

v Krutech na Krakovci a dohodly jsme se, že mě holky doprovodí 

polňačkou zpátky do Bohouňovic II.  Cestou z Krut Klára šlápla do 

kaluže, takže bylo o zábavu postaráno. Cesta v noci už byla horší, nebylo vůbec nic vidět, a tak jsme 

si svítily telefony, a abychom se nebály, tak jsme si zpívaly.  

     Když už jsem byla doma, holky bylo chvíli ještě slyšet, jak ječely. Další den jsem se dozvěděla, že 

zapadly do bahna. Byl to prima večer! 

Text a foto Míša 
 

Sedí zoofil, pedofil, nekrofil, sadista a vyznavač adrenalinových sportů v 

jedné cele. 

Zoofil: "Chtělo by to kočku." 

Pedofil: "Spíš koťátko." 

Nekrofil: "Mrtvé." 

Sadista: "Tak to bych ho zabil." 

Vyznavač adrenalinových sportů: "Mňau!"



Ptáme se… 
 

Filmaři na škole 

Rozhovor s režisérem Robertem Hlozem 
Po Velikonocích jsme ve škole zažili překvapení. Halička byla obsazená a po chodbě 

se plouhaly neznámé postavy, které si čistily na WC zuby. A nebylo jich málo. Co 

to je, ptal se každý. Nakonec jsme byli mile překvapeni. Usídlili se u nás studenti 

filmaři se svým štábem, neboť v Kouřimi natáčeli půlhodinový absolventský film 

Lháři. Využili jsme možnosti zeptat se pana režiséra na podrobnosti o jeho filmu. 

Navíc někteří redaktoři posloužili na nějaký čas jako kompars. 

 

Představte se prosím našim čtenářům 
Momentálně studuji poslední ročník 

University Tomáše Bati ve Zlíně, studuji film 

a točím tady svůj magisterský film Lháři. Je o 

čtyřech desetiletých klucích, z nichž se jeden 

zabije v továrně a ti ostatní kluci mají hrozný 

strach to říct, tak se rozhodnou, že o tom 

budou mlčet a že se pokusí tělo schovat. Ale 

samozřejmě se tento plán začne hroutit a oni 

nakonec zjistí, že vše přeci jenom musí 

přiznat, jinak to nejde. Nicméně, když to 

řeknou, tak už je tak daleko vše okolo ukrytí 

mrtvoly,  že už jim nikdo nebude chtít věřit. 

Autorem příběhu jste vy nebo někdo 

jiný? 
Ten námět jsem vymyslel já a pak jsme to se 

scénáristou dali do hromady. 

Proč jste si pro natáčení vybral 

zrovna Kouřim? 
Já myslím, že je to krásné město, a my jsme 

chtěli udělat takový i lehce historický filling 

k tomu filmu. Kouřim mi přišla výborná, 

protože tady je to zároveň starobylé a zároveň 

i současné. 

Kolik lidí se zhruba podílí na natáčení? 
Já myslím, že dvacet až dvacet pět. 

Herce sháníte nebo vám byli přiděleni? 

Jak se to u studentského filmu dělá?  
Herce sháníme sami,  je potřeba na každou roli 

prostě obejít několik herců, zjistit, jestli se na 

roli hodí, pak se vyberou ti nejlepší a osloví se, 

proběhnou nějaké schůzky a pak se může 

natáčet. 

Jak dlouho se natáčí takový film? 
Tenhle konkrétně se natáčí jedenáct dní a na 

to, že je to půlhodinový film, tak je to docela 

hodně, protože celovečerní filmy se točí asi 

třicet dní. Ale zase je to docela náročné, 

protože je v něm hodně lokací, tak trochu 

nestíháme, určitě by se hodilo i víc dní. 

Kolik stojí natáčení peněz, máte 

nějaké dotace? 
Máme peníze od naší školy, pak máme peníze 

od sponzora a zbytek dáváme z vlastního, co 

jsme si našetřili. 

Ptali se Bára, Andy a Honza, foto H. 

Borová

 
 



Ptáme se… 
 

Já a herec ?! 
Jak možná víte, v Kouřimi 

se natáčel film Lháři, 

který tvoří žáci Baťovy 

filmové školy. A má 

filmová kariéra začala 

tím, že jsme s paní 

učitelkou Bílkovou, Bárou 

Frýdovou a Andreou 

Srbovou šli natočit 

rozhovor s filmaři do 

našeho školního časopisu.  
 Pondělí 5. května jsme po 

bloudění uličkami Kouřimi 

konečně filmaře objevili 

v Rusku. Prý ať vydržíme půl 

hodinky, že točí. Půl hodiny jsme tam jen tak stáli, mě to nebavilo, říkal jsem si, že bych se nejraději 

zapojil mezi ně. Pak k nám dorazila nějaká slečna a požádala nás, abychom hráli kompars- abychom 

si natáčení zkusili na vlastní kůži. Všichni jsme souhlasili, jen paní učitelka nemohla zůstat déle  kvůli 

vyučování, a tak jsme natáčeli s paní ředitelkou. Došlo na rozhovor a my jsme se zeptali na předem 

připravené otázky. Pan režisér, který to všechno řídil, byl sympatický, ale odpovídal docela stručně 

(rozhovor s ním najdete v tomto čísle). A pak konečně nastal čas pro kompars. Zavedli nás do staré 

stodoly. Byl jsem natěšený, ale nevěděl jsem, co mě čeká, protože celou dobu okolo pokřikovali při 

natáčení neslušní a nevychovaní kluci, kteří hráli hlavní hrdiny. Oblékli mě do nějaké hnědé kožené 

bundy, která byla ve velikosti možná tak slona. Potom si mě jedna slečna zavedla do bílého stanu a 

posadila mě. Bál jsem se, že mě chce líčit. Řekla ale, že se má pleť na kameře lesknout nebude, ale že 

mi jen trošku upraví nos. Vzala nějakou štětku, opatlala ji v neznámém prášku a kydla mi to na nos. 

Holky říkaly, že je to pudr nebo něco takového. To, co následovalo, trvalo několik hodin. Každého, 

dokonce i paní ředitelku, umisťovali na různá místa a nesměli jsme se ani hnout. Nebo mi řekli, abych 

se postavil malinko víc doprava, posunul jsem se asi o 2 cm, ale to už bylo zase moc. Takže zase 

trochu zpátky…  

I tak mě to ale docela bavilo, protože jsem dělal, co jsem si vždycky přál zkusit. Chodím do 

dramatického kroužku, proto tohle pro mě byl zážitek na celý život. Když jsme točili nějakou scénu 

několikrát, připadalo mi všechno stejné, ale prostě vždy bylo něco špatně. Takže jsme asi dvě hodiny 

natáčeli scénku, kde budeme ve filmu jen pár vteřin stát. Přesto mám ale velikou radost, že vím, jaké 

to je natáčet film a jak ten proces vypadá. Tahle zkušenost mi snad poslouží i u nás v dramaťáku. 

Rozhodně se těším, až ten film vyjde, chci ho určitě vidět! Z natáčení jsem rychle pospíchal na oběd, 

ale času na jídlo jsem měl malinko, jelikož  už na mě čekala paní učitelka Šustová a jeli jsme na 

okresní kolo Pythagoridády, takže jsem to všechno jen taktak stihl! Nikdy na tento skvělý den 

nezapomenu!Honza, foto M. Bílková  

Perličky 6.A sebrala Kamila: 

 "Nejsportovnější osoba v Česku je Petra Šmitová, ta tenistka 

 "Jaké skupiny bezobratlých živočichů v rybníku známe? Savci." 

 "Moje sestra skáče na skleněné trampolíně." 

 "Božena Němcová byla česká královna." 

 "Cibuli kuchyňskou přes zimu uskladníme nejlépe při teplotě 50 stupňů C. " 

 "Co uděláš se zbytky plastu v zahrádce? Dám je do kompotu." 

 "Co je to pestík? Květina." 

 "Můj táta si zlomil sval" 



Vaříme… 
 

Míša řezy 

Těsto: 

 2 vejce 

 6dkg másla 

 20 dkg cukru 

 4dkg kakaa 

 1 prášek do pečiva 

 15 dkg mouky 

 ¼ mléka i méně podle potřeby 

Vejce, máslo a cukr ušleháme do pěny a potom pomalu 

přimícháme zbylé suroviny, vše nalijeme na plech s pečícím 

papírem. Pečeme krátce asi na 170 stupňů. 

Náplň: 

 3 tučné tvarohy v alobalu 

 18 dkg cukru 

 2 vanilkové cukry 

 38 dkg másla 

Ze všech těchto ingrediencí umícháme 

krém, který rozetřeme na studený 

piškot. Máslo vmíchávat postupně, aby 

se vše  nesrazilo. 

 

 

 

Poleva: 

 čokoláda na vaření 

 lžíce sádla 

Tyto ingredience dáme do kastrůlku a rozehříváme, 

nevaříme.  Až  bude poleva bez hrudek, tak jí poléváme připravenou buchtu. 

 

                    Dobrou chuť vám přeje Barča 8.A 

Jde si takhle tlustá paní po ulici a říká si:  

"Kdybych tak byla jahoda!"  

A kolemjdoucí prohodí:  

"To by bylo džemu!"



Mluvíme… 
 

 



Mluvíme… 
 

Myslíte si, že byste se ve Frenštátě 

domluvili? 
Napadlo nás, že vlastně ani nevíme, jak se na Valašsku, 

odkud pochází naši kolegové z Druhého patra, mluví. 

Aneta a Zuzka z Frenštátu poslali do Puzzlíku nabídku 

běžných nářečních slov, která tamější děti používají. 

Rozluštíte, co slova znamenají??? Řešení najdete na poslední straně.  
My jsme Valaši, jedna rodina! Valašské hory su naša otčina! A to platí i o naší řeči. 

Doprovází nás už odedávna a za tu dobu se už patřičně změnila. No, schválně, kdo z vás ví, 

co znamenají výrazy hena, ogar, štrample, lyžka, žďorp, bo a podobně. Hm? Položte stejnou 

otázku vašim prarodičům a ti vám vše patřičně vysvětlí, protože používat tato slova bylo 

kdysi úplně normální. Ale doba jde dopředu a s tím mizí i nářečí. Škoda, čeština přichází o 

spousty zajímavých slůvek. Aneta Havlová, Druhé patro 
 
Taky jste už někdy přemýšleli nad tím, že i když jsme Češi, žijeme 

v České republice, mluvíme česky, tak v určitých částech ČR 

nerozumíme některým slovům? Já s tím mám osobní zkušenost. O 

prázdninách jsme jeli do jižních Čech ke známým. Normálně jsme se 

s nimi bavili, dokud jsme se nerozhodli jít chytat ryby. Museli jsme 

nachytat žížaly, ale oni říkali, že jdou chytat rousnice. Chvíli mi trvalo, než mi došlo, 

že žížala a rousnice je to samé. .. Takže jsem hledala naše moravská slova. Jsem 

zvědavá, jak jim budou Puzzlíci rozumět.  

Zuzana Vachalová, Druhé patro 
 

Slova z Valašska 
A – rožni 
B - kramlík 
C - zhlavek 
D - cap 
E - lopaťák 
F - futro 
G - erteple 
H - ogar 
I - tačky  
J - slivky 
K- včil 
L - gyzd 
M - kura 
N - hena 
O - robit 
P - zemáky 
Q - hura 
R - bělka 
S - lyžka 
T - poval 
U - břilka 

V – stolek 
W - kobzol 
X – štrample 
Y – frgál 
Z – galánka 
 
 
 

Co by to asi mohlo 

být? Vyber si. 
1 - brambor 

2 - brambor 
3 - brambor 
4 - slepice 

5- nevěsta 
6- lžíce 
7 - kozel 
8 - jídlo 
9 - tam 
10- plochý kámen 
11 – houska 

12 – strop 

13 – velký koláč 
14 – chlapec 
15 – polštář 
16 – půda 
17 – punčocháče 
18 – rozsviť 
19 – nepovedený 
koláč 
20 – 

protivný člověk 
21 – kolíček 
22 – kolečko 
23 – švestky 
24 – teď 
25 – dělat 
26 – židle 
 



Tvoříme, myslíme si… 
 

Jak učitel chytil zlatou rybku 

Za devatero řekami a devatero horami žil jeden mladý učitel a ten 

chytil v mlýnské strouze zlatou rybku. 

„Pusť mě,“ řekla rybka. Učitel odpověděl: „Ale já mám veliký 

hlad!“ Rybka dodala: „Splním ti tři přání.“ „To by šlo,“ vykřikl 

učitel a začal přemýšlet, co by si měl přát. 

V hlavě se mu honilo spoustu věcí, které si vždy přál. Nakonec po 

dlouhém rozhodování řekl svá tři přání: „Chci být bohatý, mít 

velký dům a krásnou mladou ženu.“ Ale na to, že měl hlad úplně 

zapomněl. 

„Až mě pustíš, tvá přání se vyplní,“ řekla rybka. Učitel ji rychle a bez váhání hodil zpět do mlýnské 

strouhy. Chvíli čekal, ale nic se nedělo. Zlatá rybka totiž nebyla kouzelná a ani neuměla mluvit. To 

měl pan učitel jenom halucinace z toho hladu. Učitel se velice naštval, máchl rukama a vzteky zařval: 

„No a teď nemám vůbec nic!“ Sebral prut a šel hladový a naštvaný domů. 

A z toho příběhu vyplývá, že se většině pohádek nedá věřit. 

Roman Kratochvíl 9.A 
 

Křížovka: O květnu se říká…                

                

1. Malá oddělená uzavřená místnost                

2. Označení masového sdělovacího prostředku, v němž hrají klíčovou roli 
emoce                

3. Nejhezčí část rostliny                

4. Fotografie, která zachycuje momentální situaci                

5. Svátek jinak                

6. Trnitý keř s bobulemi požívanými jako ovoce                

                

8. Kdo loví nezákonně zvířata                

8. Kdo neřiká pravdu                

9. Patří do řádu kunovců                

10. Finančník jinak                

11. Opakující se pravidelně dokola                

                

12. Luštěnina                

13. Rozsáhlé evropské pohoří                

14. Bohatá rodová šlechta                

                

Autorka Kamča a Bára                

 

"Prosím tě, proč ses po rozvodu s manželkou oženil s její sestrou?" 

"No, abych si nemusel zvykat na novou tchýni." 

Pepíček, kterému máma zakázala se koupat v přilehlém rybníce, přijde domů s mokrými vlasy 

a povídá, že spadnul do vody. 

"Tak jak je možné, že nemáš mokré i oblečení?" 

"No, měl jsem takové tušení, že bych mohl spadnout, a tak jsem si je radši sundal.



Tvoříme, myslíme si… 
 
  

Řešení rébusu- slova 

z Valašska 
A - rožni 18 – rozsviť 

B – kramlík 21 – kolíček 

C – zhlavek 15 – polštář 

D – cap 7 - kozel 

E – lopaťák 13 – velký 

koláč 

F – futro 8 - jídlo 

G – erteple 1 - brambor 

H – ogar 14 – chlapec 

I - tačky  22 – kolečko 

J – slivky 23 – švestky 

K- včil 24 – teď 

L – gyzd 20 – protivný 

člověk 

M – kura 4 - slepice 

N – hena 9 - tam 

O – robit 25 – dělat 

P - zemáky2 - brambor 

Q – hura 16 – půda 

R – bělka 11 – houska 

S – lyžka 6- lžíce 

T – poval 12 – strop 

U – břilka 10- plochý 

kámen 

V – stolek 26 – židle 

W – kobzol 3 - brambor 

X – štrample 17 – 

punčocháče 

Y – frgál 19 – 

nepovedený koláč 

Z – galánka 5- nevěsta

Šesťáci a Hobit: Šmakova dračí poušť 

V kině na Černém mostě 24. 5. promítali 2. díl Hobita a my, šesté třídy, jsme tam vyrazily. 

Michala Macurová z 6.B totiž vyhrála ve výtvarné soutěži s ekologickou tématikou výlet pro 

celou třídu, tak 6.A se k nim přidala. 

  Docela jsem se bál, že mě film nebude bavit, protože první díl jsem neviděl a Pána prstenů taky ne. 

Ale nakonec to bylo skvělé. Film vyprávěl o družině trpaslíků a hobitovi, kteří se vydali do hory, kde 

měli uloupit poklad, jež jim předtím ukradl drak Šmak, a tady ho ukrýval.  Loupit měl hobit – Bilbo 

Pytlík, kterého si na to trpaslíci najali. Celou cestu procházeli všichni nevídaným dobrodružstvím, 

setkáním s obřími pavouky počínaje a útěkem z města poblíž hory konče. Celý film se mi líbil, ale 

naštvalo mě, že to skončilo – ostatně jako u řady filmů – v tom nejlepším, takže si na další díl musím 

ještě počkat. Jinak je to film skvělý, doporučuji.  

 

Text Marek, foto internet
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