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Stalo se.  

23.10. jela 3.B a 2.A na exkurzi na zámek do Chlumce  

n. Cidlinou 
23.10. program proti šikaně Jsi nula pro 6. a 7. ročník 
24.10. turistický kroužek vyrazil směr Lipany 

27.-29.10. byly podzimní prázdniny 

30.10. spala 1.A a 1.B ve škole 

10.11. proběhl turnaj ve florbale v Pečkách, účastnili se 

zástupci  4. a 5. tříd  

12.11. navštívily devítky Úřad práce v Kolíně v rámci 

volby povolání 

13.11. proběhl Oranžový minivolejbal v Kolíně (pro 3.  

a 4. třídu) 

13.11. byla pedagogická rada 

20.11. proběhly třídní schůzky 

20.11. měli šesťáci přednášku o dospívání 

20.11. jeli zástupci 8. a 9. ročníku na florbal do Kolína, 

byli třetí, gratulujeme! 

24.11. se konala schůzka s rodiči budoucích prvňáků 

27.-28.11. proběhl projekt na téma Tolerance 

27.11. jsme zahájili advent průvodem světýlek 

 

Stane se:  
1.12. se čtyři zástupci redakce účastní v Brně vyhlášení výsledků 

celostátní soutěže Školní časopis roku 2014. Držte nám palce!!! 

4.12. vyrazí do kina do Prahy na pohádku Tři bratři 1.C a  3.A 

4.12. budeme soutěžit v malování oken u šatny 

5.12. má 5. ročník teorii dopravní výchovy 

5.12. proběhne na 1. stupni mikulášská nadílka 

5.12. se vylosovaní malíři loňských přáníček pro Stonožku účastní 

za odměnu výletu do Prahy na Hrad a Staroměstské náměstí 

8.12. vyrazí sedmičky na exkurzi do Muzea Karlova mostu a 

Muzea K. Zemana 

13.12. má KMD představení České Vánoce v Divadle ABC 

17.12. proběhne na 2. stupni předvánoční program Bavíme se sami 

17.12. se pedagogové účastní školení Integrace ITC do výuky- 

Tablety do škol 

18.12. má exkurzi na Hvězdárně v Praze 8.AB 

19.12. proběhne předvánoční program pro 1. stupeň- Umíme si hrát 

22.12.-4.1. máme vánoční prázdniny! Hurá!!!  
 

Fotografie: Vytváříme zvířata, Spali jsme ve škole a Dýňování 

 

Klub mladého diváka   

KDY:  13. 12. 2014 sobota 

KAM: Divadlo   ABC 

CO: „ČESKÉ VÁNOCE„ 
ODJEZD:12:30 h od ZŠ 

NÁVRAT: kolem 18:00 h 

autobus:  110 Kč 
ilustrace z minulých  vánočních přání pro Stonožku 
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Jsi nula 

 
Co to je? Program o tom, že si lidi ubližují prostřednictvím sociálních sítí. 
Herci nám nejprve zahráli scénku- příběh kluka, který ostatním nebyl sympatický, a tak mu z legrace 

založili profil na gay seznamu. Dopadlo to šíleně. Nemohl situaci unést, nemohl zvládnout to, že 

dostával sprosté nabídky od mužů, opustila ho holka. Nakonec se zabil.  

Zamýšleli jsme se, co všechno mohlo být jinak, aby to nedopadlo tak špatně. Scénka se hrála znovu a 

my zasahovali do děje a navrhovali jiné řešení. Došlo nám, že kyberšikana může dovést člověka až  

k sebevraždě. Z hloupé legrace, z netolerance k někomu, kdo nejde s davem, může být tragedie. 

Hrozné bylo, že ten příběh se skutečně stal. Program nám přišel tak odstrašující, že doufám, že se nic 

takového nestane právě nám.  

A kdyby vás někdo někdy šikanoval na internetu, nenechte si to pro sebe, svěřte se rodičům, nebo 

učitelům, ale nebuďte s tím sami!!! Švarcka 

O programu řekli žáci z 8.A: 
Žanda- Líbilo se mi, že jsme si mohli zkusit role v příběhu. Že to bylo vtipný a ne nudný. Překvapilo 

mě, že to nebyla přednáška, ale že nám hráli divadlo. 

Pavel- Překvapilo mě, že to bylo divadlo a mohli jsme v něm opravovat, co se nám nelíbilo. Líbil se 

mi i ten příběh. Herci byli 

příjemní. Bylo to velice 

poučné, ale vtipně udělané. 

Miloslav- Líbilo se mi, že 

to bylo v divadelním 

provedení, zapojovali nás 

do hry. Byla tam příjemná 

atmosféra. 

Katka- Programy o šikaně 

mě většinou nebaví, ale 

tenhle se mi líbil. Asi to 

bylo tím, že se to hrálo jako 

divadlo, ani otázek moc 

nebylo a bylo to vtipné. 

Lenka- Líbilo se mi to 

divadlo, jak to komentovali 

a stručně vyprávěli. I způsob komunikace-  ano- sedět,  ne- stoupnout si,  blbá otázka- lehnout. Bylo 

překvapení vidět tam herce z Kameňáku, který hrál Bobana.     
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O programu jsi nula 9.B 
Alice- Na představení se mi nejvíce líbili herci, byli strašně roztomilí a líbí se mi, jak fakt dobře umí 

hrát. Od toho taky herectví je. Odnesla jsem si odtamtud myšlenku, nebo spíš ponaučení- ignorovat 

cizí čísla. Nebylo tam nic, co by se mi na pořadu nelíbilo, naopak, vybírali si i žáky k hraní, což je 

skvělý. 

Peťa- Mile mě překvapil Boban, myslím si, že v těchto poučných pořadech by měli být známí lidé. 

Líbilo se mi, že nás zapojili do hry a tím jsme mohli předvést naše reakce, i paní učitelky se zapojili, 

to je další plus, že se vidí jejich reakce. Nového jsem se nedozvěděla nic, ale to nevadí, zopakování 

neuškodí. 

Klárka- Líbilo se mi, že zvali lidi k sobě ( i když si mohli vybrat někoho jiného než mě ), pak se mi 

líbilo, že to byli praví herci, což nás logicky zajímá víc než nějaký cizí přestárlý chlápek, o kterém 

jsme v životě neslyšeli. 

Ondra- Velmi mě zaujalo to, že nás taky zapojili do představení a my ho měnili. Rozhodně by toto 

představení mělo být i pro rodiče, aby třeba viděli, že i oni mají vliv na své děti. A nám to pomohlo v 

tom, že když jsme na někoho naštvaní, nemusíme to řešit nejhorší cestou. 

Lucka- Líbilo se mi, že to bylo hodně poučný. Můžeme být rádi, že se najdou lidi, které kyberšikana 

zajímá a dávají nám důležité informace, co by jsme neměli dělat a jak se v případě ohrožení zachovat. 

A taky se mi líbilo, že jsme si s nimi mohli zahrát. 

Z Lipanské mohyly je krásný 

rozhled 
S turistickým kroužkem jsem 

vyrazil 28.10. na Lipanskou mohylu. 

Autobusem jsme přijeli do Vitic, tady 

jsme šli do místního kostela. V kostele 

se nám líbilo, protože jsme k němu měli 

i výklad od paní, která nám odemkla. Potom 

jsme putovali dál. Cestou si Ondra Coubal, který bydlí ve 

Viticích, oblékl vojenskou uniformu. On totiž zbožňuje 2. 

světovou válku. Cestou k mohyle jsme míjeli památník Rudé 

armády, u kterého se líbilo zvlášť Ondrovi. Došli jsme k mohyle 

a tam nám paní učitelka Šustová – ostatně jako vždy – řekla 

něco k historii místa. Vyprávěla nám o husitech, kde tam bojovali. U mohyly se nám líbilo, 

protože je to nejvyšší místo v okolí a je z něj krásný výhled. Přes království jsme se vrátili 

zpět do Kouřimi.     

Text Marek, foto D. Šustová 

Pracovní úřad očima Barči z 9.B 
Deváťáci mají před sebou důležitý krok- volbu povolání. Ve středu 12.11.  jeli na pracovní úřad neboli 

pracák do Kolína, kde si udělali test zájmů a nasměrovali se k tomu, na co mají asi předpoklady. 

Po příjezdu nám místní průvodkyně řekly, že letos při výběru školy máme hodně přemýšlet a jak to 

bude probíhat. Vypadá to, že na většině škol proběhnou přijímací testy, což dosud leckde nebylo. Test 

zájmů si udělali všichni a nakonec nám vyšlo, jaké povolání se k nám hodí a která škola je k tomu 

potřeba. Otázky v testech byly různé, třeba se ptali na to, jestli se zajímáme o přírodu a zvířata, a my 

jsme mohli odpovědět ano, spíše ano, nevím, spíše ne, ne nikdy.  Podle našich odpovědí nám vyšlo, co 

by pro nás bylo ideální- pokud jsme odpovídali pravdivě. Byl to spíše takový „sranda test“. A test 

struktury zájmů si dělali ti, kteří měli vyznamenání nebo těsně za vyznamenáním. Test byl udělaný na 

stejném principu. Výsledky nám ochotné paní vytiskly na třech papírech- na jednom byl graf, kde byly 

zaznamenány všechny skupiny vlastností (např. řemeslně a technicky zdatný, zvídavý a zkoumající, 

umělecký a tvořivý, vychovávající a pečující, vůdčí a prodávající apod). Na druhém bylo vysvětleno, 

jak tomu máme rozumět, a na třetím vypsaná vhodná povolání. Pokud jsme nevyplňovali test na PC, 

měli jsme možnost si pročíst informace o povolání a jaké jsou předpoklady pro ně. Bylo to zajímavé. 
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Jak jsme fandily 

florbalistům 

Na začátku listopadu jsme měly 

novou roli. Jely jsme jako 

roztleskávačky do Peček fandit 

florbalistům z naší školy.  

Říkají si Kouřimští draci a jsou z 5. a 4. 

třídy naší školy. Jako roztleskávačky jsme 

tam byly jediné. Když naši začali hrát, 

spustily jsme sestavu na písničku La La od 

Shakiry, to byla podívaná! Kluci začali 

hrát nadějně, ale pak prohráli oba zápasy. 

Myslím, že hráli výborně, i když prohráli. 

I my holky jsme se snažily, trénovaly jsme 

tu sestavu asi týden. Poprvé jsme chtěly roztleskávat na Waka waka také od Shakiry, ale některým 

holkám se to nelíbilo, takže jsme se shodly na La La. Doufám, že se příští zápasy našim florbalistům  

povedou lépe. Péťa, Adel 

Florbalový turnaj BLUE CUP v Pečkách 
Dne 10. 11. 2014 proběhl okresní turnaj v florbalu.  
Ráno jsme vyrazili do Peček.  

V 11:30 Kouřimští draci hráli proti 

Velimi, ale bohužel prohráli 9:0. 

V 12:10 proběhl další zápas, ale ani 

ten se nezdařil . Turnaj byl pro 

Kouřimáky dokonalý propadák. 

Ale i tak to byla sranda, i já jako 

reportér jsem fandil. Dokonce  

i když jsme prohrávali, tak naše 

roztleskávačky stále fandily. Dle 

mého není hra jen  kvůli tomu, 

abyste vyhráli, ale aby vás to bavilo. 

Filip  

Oranžový turnaj ve volejbale 
Ve čtvrtek 13.11.2014 se naši žáci – Jana Štullerová, 

Adéla Hampejsová, Filip Nedvěd a Filip Hampejs 

zúčastnili okresního kola volejbalového turnaje „Oranžády“ 

v Kolíně.  
Hráči byli nejprve rozděleni do skupin po šesti. Ve skupinách děvčata 

skončila na druhém a chlapci na třetím místě. Následně bojovali dál a 

nakonec  se umístili dívky na velmi pěkném 7. a hoši  11.  místě z 23 

týmů. Všem moc děkujeme hlavně za bojovnost,  s níž se rvali doslova 

o každý míč!     M. Hampejsová 
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Turnaje ve stolním tenise jsou 

fajn 
I v letošním roce vypukl tenisový boj. Dne 7.11.2014 

proběhl turnaj ve stolním tenise pro 2. stupeň. 

Specifický byl v tom, že se hrálo na tzv. „dvě 

porážky.“ Vítězem se stal Dan Kocura, hned po něm se 

umístil po lítém finále Martin Štuller. Třetí  

skončil další deváťák, a to David Kropáč. Z děvčat 

skončila nejlépe mezi chlapci na 5.-6. místě Lucie 

Vnuková. Nejlepší mladší žák skončil společně s 

Luckou na 5.-6. místě, byl to Petr Ladýř ze 7. třídy. 

Celkové výsledky a pavouky najdete na nástěnce TV. 

Těšte se již teď na Mikulášský turnaj v pingpongu 

čtyřher do 13 let. Text a foto M. Choutková 

 

Abaku, abaku vypadá jako 

zaklínadlo 
Ale Abaku je matematická hra na 

počítači pro školu a my pátá třída to 

hrajeme.  

Ve hře Abaku hráči vytvářejí pomocí kamenů s číslicemi (0 - 9) na hracím plánu 

početní příklady, typické je sčítaní, odčítání, násobení a dělení. Hráči 

získávají body podle číselné hodnoty kamenů použitých 

k vytvoření příkladu. Průběh hry je takový, že hráči se 

střídají na tazích po směru hodinových ručiček. Hráč, který je 

na tahu, má tři možnosti : 

- umístit kameny na hrací plán  

- vyměnit si kameny v ruce 

- vynechat tah 

Je to docela dobrý způsob, jak na matematiku!!! Saša 

Finále celostátní soutěže Školní časopis 

roku 2014 
Zástupci redakce se vydají do Brna, aby se 1.12. účastnili  slavnostního vyhlášení 

výsledků celostátní soutěže, neboť Puzzlík obsadil 1. místo ve Středočeském kraji a 

postoupil tak do státního kola.  

Za redakci Puzzlíku byli vybráni dlouhodobí redaktoři N. Ambrožová (grafička), K. 

Holá  

a J. Bug (redaktoři). Tak nám držte palce!!! Redakce 

Co vymysleli naši žáci 
Dýchá se plícníčkama (vzdušnice!!!) . 

Rostlinstvo a zvířectvo mírného pásma je kokosovník, banánovník, datlovník, medvídek koala, 

klokan. 

Germáni u nás žili od novověku do nejnovějších dějin. 

Oppidum je bójovské obydlí. 

Období lidského života – dospělost-stáří-prastáří-pravěk…nebo střední věk-stáří-důchod. 
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Halloweenské řádění na 1. stupni 
Odpolední vyučování plné her a zábavy proběhlo 6.11. v 2.A.  

Děti se po obědě převlékly do svých kostýmů a sešli se všichni ve třídě. Netradiční uspořádání lavic 

plné dobrot čekalo na dítka  a bylo 

pro ně překvapením. Děti mohly 

ochutnat pravý dýňový džus, v 

kterém plavaly upíří zuby, ale i 

dýni vyrobenou z mandarinky a 

kyselého hada. Některé maminky 

nám napekly a tímto jim moc 

děkuji. Nelze ani vyjmenovat 

všechny dobrůtky, ale věřím, že si 

děti pochutnaly. Tančili jsme, jedli, 

pili a bavili se. Přehlídka masek 

byla pestrá, čarodějnice, upíři, 

kouzelníci,strašidla, upírky, 

ježibaba. Nálada byla veselá a dvě 

hodiny nám utekly velmi rychle.     

Za 2.A Martina Křížová 

Ale dýňové a 

halloweenské bláznění 

proběhlo i v jiných 

třídách. 1. A a B spaly 

30.11. ve škole a měly 

dýňovou stezku. 

Spaní ve škole 
30. října žáci 1. A a 1. B 

složili zkoušku odvahy a 

samostatnosti, prošli 

dýňovou stezku a přespali 

ve škole. Při organizaci 

pomohli Péťa Skalová, 

Martin Štuller a Lucka 

Vnuková z devítky, za což jim děkujeme! Přispěli 

k skvělé náladě.         

 

Jana Štullerová a Blanka Kombercová  
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Ten chlumecký zámek je za lesem… 
Ve čtvrtek 23.10.2014 jsme my -druháci- navštívili zámek v Chlumci nad Cidlinou. 

Ráno jsme nastoupili do autobusu a s veselou náladou se vydali směr Chlumec.  
Po příjezdu jsme prošli zahradou zámku a zakoupili si pohádkového průvodce, který nás doprovázel 
na cestě po zahradě, kde jsme hledali pohádkové postavy spojené s příběhy a úkoly. Všichni jsme 
nadšeni četli a plnili dané úkoly. Cestou jsme si povídali, běhali a prohlíželi si krásy parku. Doprovázeli 
nás  krásní pávi, kteří jsou chloubou parku. Kdo měl hlad, pochutnal si na dobrotách schovaných v 
baťůžku. Celou trasu jsme zvládli v daném čase a hned jsme se připravili na prohlídku zámku. 

Krásné pirátky si nás vyzvedly před vchodem a odvedly do odpočinkové místnosti, kde jsme 

si odložili batohy a bundy a vydali se na zámek. V přijímací zámecké místnosti jsme se 

dozvěděli, co nás čeká. Nejprve jsme plnili úkoly spojené s piráty a na závěr složili pirátský 

slib.  Pak už nastala prohlídka strašidelných komnat. Musím říci, že se našli tací, co se 

opravdu báli.  Prohlídka byla doprovázena otázkami, příběhy a humorným povídáním. 

Nakonec jsme prohlídku zvládli, nikomu neukápla ani slzička a s úsměvem na tváři se vrátili 

zpět. Vyndali jsme si svačinky a snědli vše, co nám připravili naše hodné maminky. Pak jsme 

provedli nálet na místní obchůdek a koupili si něco na památku. Kolem 12:30 hod. jsme se 

opět zámeckou zahradou vydali k autobusu a šťastně dojeli před školu. Všechny děti velmi 

chválím a děkuji jim, že se chovaly, tak jak se patří. 

M. Křížová 

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 

POJĎTE DO TOHO!!! 

 
 29 nejaktivnějších škol v každém pololetí navštíví Olympijská hlídka, kterou tvoří zábavný 

moderátor a úspěšní čeští olympionici. Patronem je například rychlobruslařka Martina 
Sáblíková, krasobruslař Tomáš Verner, biatlonistka Veronika Vítková, duo beach 
volejbalistek Kiki a Maki nebo Jirka Prskavec, jednadvacetiletý reprezentant ve 
vodním slalomu. 

 Každý žák dostane diplom za účast, pokud splní alespoň jednu disciplínu. 
Když splní všech 8 disciplín, tak získá také sportovní vysvědčení s analýzou 
jeho fyzických schopností. 

 Soutěžíme v těchto disciplínách: 
1. Ohebnost: Hluboký předklon 
2. Hbitost: T-běh 
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy 
4. Rovnováha: Postoj čápa 
5. Rychlost: Sprint 60 m 

6. Běžecká vytrvalost: Běh na 500 m (1. stupeň) / Běh na 1 000 m (2. stupeň) 

7. Výbušnost: Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň) 

8. Síla: Hod basketbalovým míčem  

Z http://www.ceskosportuje.cz/ převzala M. Choutková 
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TRADIČNÍ ŠKOLNÍ FOTOSOUTĚŽ!!! TRADIČNÍ ŠKOLNÍ FOTOSOUTĚŽ!!!  

6. ROČNÍK 

TÉMATA: 

1. Můj mazlíček- nafoť svého 

pejska, kočičku, morče… při 

akci, v detailu, zajímavě 

2. Fotíme se ve škole- zachyť 

atmosféru školy, příběhy, 

akce- nezapomeň se zeptat 

foceného, jestli můžeš jeho 

fotku vystavit 

3. Krajina, město - zachyť krajinu ve zvláštní atmosféře- západ slunce, 

bouře, ranní slunce...zachyť památky, zachyť, co nás obklopuje 

4.Zapomenuté pomníky- vyfoť pomníky věnované padlým ve válce (letos 

uplynulo 100 let od zahájení 1. světové války)  

Podmínky:  Podmínkou je série 5 

fotografií jednoho autora, snímky by 

měly mít originální názvy, fotografie 

mohou být z různého ročního období. 

Velikost nejvýše 5 MB a ve formátu 

JPG (doporučujeme rozlišení 300 

dpi). 

Fotografie musí být původní, nesmí 

být stažené z internetu!!!  

Fotky přines  do konce ledna na flashce ke stažení  v souboru, který bude 

označen jménem, příjmením a třídou. Odevzdej p. uč Bílkové.  

Foťte!!! Na chodbě proběhne 

opět hlasování o nejpěknější 

fotce, odměna vás nemine!  

 

Použité fotografie- z minulých ročníků  

 

Použ 
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Poprvé jsem soutěžil na 

Polabské lize v Čáslavi 
V sobotu 25.10. jsem jel soutěžit na Polabskou 

ligu juda v Čáslavi. 
 Judo je bojový sport, který vznikl v Japonsku. Za náš oddíl 

jelo celkem šest kluků. Zápasy se odehrávaly v základní škole.  

Zápasit se začalo v 8:00.  

 Nejprve nás zvážili, aby nás mohli roztřídit do jednotlivých 

váhových a věkových kategorií, ve kterých budeme zápasit. Já 

jsem spadal do kategorie staršího žactva. 

 A jak to vlastně na soutěži probíhá? 

Soupeři zápasí na tzv. tatami (viz 

obrázek).  O  výsledku rozhodují 

rozhodčí. Ti  bodují provedené chvaty: 

Juko 5 bodů, Wazaari 7 bodů a Yppon 

10 bodů. Dále přičítají pomocné body.  

Byla to moje první soutěž. Asi hodinu 

jsme seděli na lavičkách, než na nás 

přišla řada. Byl jsem zvědavý, těšil 

jsem se, ale také jsem měl obavy. 

Samozřejmě jsem nevyhrál, ale měl 

jsem dobrý pocit z toho, že se mnou 

měli soupeři  dost práce. Byl to pro mě 

velký zážitek.  

Jonáš, foto internet 

Málem nám vybouchl barák 
V minulém Puzzlíku jste se dozvěděli o možnosti účastnit se fyzikální soutěže, 

kterou inzerovala p. uč. Choutková. Připravily jsme si pokus- elektrolýza kuchyňské 

soli. 
Bylo to velmi vtipné, protože jsme na tu soutěž musely poslat i videoreportáž. Jenom dvě první krátké 

věty úvodu nám zabraly dvě hodiny a stejně jsme nic nenatočily, protože jsem se pořád zamotávala do 

závěsu, když jsem mluvila, a Kamča se smíchy válela na zemi. Pozorovaly nás totiž mladší sestry a 

bylo to docela legrační divadlo. Ale druhý den se nám všechno povedlo, a tak jsme dotočily. Už stačí 

jen materiál  sestříhat a odeslat. Takže nám držte palce a zkuste taky něco. 

A jak pokus vypadal??? 

K pokusu potřebujeme: Plochou baterku, vodící dráty, žárovku, sůl, misku a samozřejmě vodu. 

Pomocí pájky přitavíme vodící dráty k ploché baterce. K jednomu drátu přitavíme žárovku a k ní další 

drátek. Misku naplníme vodou a vedle ní položíme baterku a dráty položíme do vody. Dráty nesmíme 

překřížit, aby se žárovička nerozsvítila. Jakmile do vody nasypeme sůl, žárovička se rozsvítí, i když 

drátky nepřekřížíme. Je to dáno tím, že se kuchyňská sůl ve vodě rozloží na ionty. Kladný iont sodíku 

a záporný iont chlóru. Doma to radši zkoušete s rodiči.  

Bára a Kamča 

 

Jdou děti do ZOO a zastaví se u klece se zebrami. Paní učitelka se jich ptá: 

"Děti, co je to za zvířátko?" Děti neví a paní učitelka jim napovídá. "Z", "E", "B" a 

Pepíček se hlásí.  

"Tak povídej Pepíčku," říká učitelka. 

"Zeby to byl tygl?" 

 



Zajímáme se o svět okolo… 

12 
 

V kině jsme se váleli 

smíchy při filmu Tři 

bratři 
V jednu listopadovou neděli jsme jeli 

do kina na pohádku Tři bratři z dílny 

Jana a Zdeňka Svěráka. 
POZOR, když jsme hledali kino na Černém 

mostě na starém místě, nebylo tam. Přesunuli 

ho do Centra Černý most. 

Film Tři bratři je trochu neobvyklý, protože je 

složený ze tří pohádek, které všichni známe. A 

to z Červené karkulky, O dvanácti měsíčkách a O Šípkové Růžence. 

Navíc jsou všechny příběhy zveršované a zhudebněné.  Původně jsou to totiž samostatné miniopery, 

které pro děti Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř napsali už dříve a nyní je vložili do osudů tří bratří.  

Každá bratr se stává hlavním hrdinou v jedné z pohádek. Příběhy se od sebe hodně lišily, každý byl 

udělán jiným způsobem.  

První pohádka O Šípkové Růžence se mi zdála nejpovedenější.  Nejstaršího bratra Jana hrál můj 

oblíbený písničkář Tomáš Klus.  

Karkulka si hrála trochu na horor.  Příběh 

se odehrává v černém lese a vlk je 

obrovská slintající loutka, jenže vše bylo 

prostě srandovní. Třeba věkový rozdíl 

mezi Červenou karkulkou a jedním 

z bratrů. Jiří byl skoro dospělý, ale 

Karkulka byla malá holčička, takže se 

svatbou se bude ještě muset pár let 

počkat, než bude plnoletá. 

V posledním pohádce se o Marušku uchází popletený prostřední bratr Petr ( Vojta Dyk ), který si ji 

zaslouží jen tím, že si pro ni třikrát přijde. 

Určitě vám pohádku doporučuji. Smutné části tam ani nebyly.  V kině jsme se prostě válely smíchy.  

 Text Jonáš, foto z internetu 

Výroky pedagogů (ne kouřimských )  
Zavřete okna, budeme zpívat. 

Dnes mám chuť na nějakou pětku, Martine, pojď k tabuli! 

Pravda, děti, dělat kružnici pomocí pravítka je obtížné. 

Píši za pět. Zase zapomněl tahák. 

Marně přemýšlím, jakou otázku ti dát, abys aspoň něco uměla. Prosím tě, kolik je 

hodin? 

Jsi takový lajdák, že ses nezmohl ani na tahák. 

Lehčí otázku bych tady měl jen jednu. Jak se daří tatínkovi? 

Chce si ještě někdo zhoršit známky? 

Píši si dobře, ale je mi přitom blbě. 

Na co se ptají absolventi vysokých škol: 

Přírodní vědy: Proč to funguje? 

Technika: Jak to funguje? 

Ekonomka: Kolik to stojí? 

Humanitní vědy: Chcete k tomu hranolky?
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Alexandra Marcela Rock o golfu 
Saša chodí do 5. třídy a úspěšně 

hraje golf. Zajímalo nás, jak se 

k němu dostala a jaké to je vítězit 

v golfových turnajích. 
Sašo, kolik je ti let?   

Je mi 10 let. 
Jak ses vlastně k  golfu dostala? 

Přestěhovali jsme se  z  Anglie a rodiče si 

mysleli, že mám talent na golf, a tak mě 

zapsali do Molitorova, kde je golfové hřiště. 

Takže jsi předtím nikdy golf nehrála, až 

teď, že máš blízko hřiště? 

Ano, je to jen přes ulici. 

Jak dlouho hraješ golf? A v jaké kategorii 

hraješ?  

Hraji čtyři roky v kroužku v Molitorově. 

Kategorie 10-12 let 

Jak často trénuješ?  

Pětkrát v týdnu. Někdy dvě hodiny, někdy hodinu. 

Stíháš při tom školu?  

Ano stíhám. 

Baví tě to?  

Ano hodně.  

Co tě na tom baví?  

Baví mě, že mám dobré trenéry, jde mi to a pro 

mě je zábava ten způsob sportování. 

Kolik se zhruba nachodíš při tréninku?  

Asi 6 kilometrů.  

Jak jsi úspěšná na závodech? Jezdíš po celé republice na závody, kde jsi byla naposledy? 
Hodně, většinou jsem v top tří. Naposledy jsem byla zrovna v  Molitorově na turnaji Sun Day Tour. 

Rodiče s tebou jezdí na závody a na tréninky? 

Ano, jsem sama, nemám sourozence, tak se mi můžou věnovat. 

Co je na golfu nejtěžší?  
Když se hraje přes vodu, protože to má člověk stres a nedokáže pořádně odpálit, protože se bojí, že 

míček spadne do vody. 

A tady v Molitorově je taky voda? 

Ano je.  

Co plánuješ s golfem dál? 

Chtěla bych být profesionálem.   
Ptala se redakce, na fotu Saša v akci a se svými trofejemi 

Saša: co byste mohli vědět o golfu 
Na hřišti je osmnáct  jamek, ale já jsem ještě dítě, takže hraju jen devět (můžu hrát 

osmnáct). Maximum hráčů ve flajtu je čtyři… Na každé jamce je číslo a to znamená, na 

kolik se to musí dát do jamky, třeba čtyři, pět… Naučit se pracovat s holí není tak těžké. 

Hůl se drží lehce, jako když vám někdo podá ruku a nestiskne ji. 

Musíte mít  správné oblečení, žádné džíny, jen golfové oblečení. Na České golfové federaci  

se můžete přihlásit na turnaj. Musíte být členem, abyste mohli na golfové hřiště a nic 

neplatíte. 
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Dnešní anglický koutek se rozrostl. Co vás čeká??? 
- dopis, který za naši školu společně s žáky napsala p. učitelka Lacinová a který míří do Afriky za 
Moline. Moline bude 13 let, chodí do 6. třídy a prospívá průměrně, nejlépe v přírodních vědách. 
Zástupci Centa Dialog, kteří adopci organizují, navštíví v 2. pololetí naši školu s přednáškou o 
životě afrických dětí  
- přečtete si pěkný projekt Terezy Šikolové z 9. třídy 
- komiks pro vás nakreslila Bára Pavelková 
 
Dear Moline, 
 
we send greetings from Kouřim. We hope that you are well and you have a great time at school. 
We did a lot of interesting things during the last year so we would like to tell you something 
about them. 
 
A big event of our school was Doors Open Day. 
We celebrated 20th anniversary of 
the construction of the school in February. 
Parents, friends and other people could visit 
our school to see individual classrooms. They 
could try interactive boards; look at 
photographs, pictures and works of students. 
There was quite lot to see because children do 
not only creates during lessons but they also 
attend free time activities organized by school. 
What do you do in your free time? And what is 
your favourite subject? 
 
There was an exhibition of birds of prey at the beginning of the last school year. Some teachers 
and students even could hold the birds. We liked huge owl, which is one of the biggest owls in 
the world, the Eurasian Eagle-Owl. We could see also eagle and some smaller birds of prey. 
Before summer holidays, we saw babies of animals. They were really cute. This year we saw 
another beautiful exhibition about senses of animals. Do you like animals? Have you got any pet? 
In the Czech Republic we usually have cats or dogs as pets and small children often have 
hamsters or guinea pigs. 
 
 

Last year in September, we took part in celebrating European Day of languages. Students chose 
from different European countries and they searched for information. They made posters and in 
the end of this project day each group of students presented their country. For example, one 
group learned Irish dance. Some students even tried to make meal typical for their country. The 
group which focused on the Great Britain made some cookies and brownies.  What is your 
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favourite food? And do you have any traditional food in your country? This November we will 
took part in another project about tolerance. We are really looking forward to it because we will 
learn about different cultures.  
Famous Czech writer Klára Smolíková visited our 
school in October and she told us about books and 
comics. She also taught students to make comics. 
Children enjoyed it because they like comics full of 
pictures. Do you like reading? Our students make their 
own magazine. It is called Puzzlík and there are many 
articles about our school, events or trips. 
 
 

December is time when we celebrate St. Nicholas. 
The eldest children wear masks of St. Nicholas, 
Devil and Angel. Small children have to say some 
poem or sing a song. Afterwards they get coal, 
when they are naughty and rude, or presents, 
when they are good and obedient. We celebrate St. 
Nicholas every year at school and in our families 
too. Do you have any interesting celebrations 
in your country or school? 
 
 

Last winter we participated in special event called Snowmen 
for Africa. Unfortunately snow lasted just three days so only 
smaller children managed to build snowmen. They really 
enjoyed it. Everyone, who participated, paid some money and 
made a snowman. This money was used for transport of 
bicycles to Africa, because it is quite expensive. Children from 
Gambia got these bicycles and they use them to ride to school. 
What is the weather like in Kenya? It is unusually warm in the 
Czech Republic, so we hope that this winter we will have more 
snowy days. 
We are looking forward to hearing from you soon. 
 
Best wishes 
 

Students and teachers from Kouřim 
 

Syn si stěžuje otci: „Tati, děti ve škole mi říkají, že jsem mafián!“  

„Netrap se tím, synku. Zítra se o to postarám.“  

„Dobře, ale snaž se, aby to vypadalo jako nehoda.“ 

 

"Aleši, přiznej se, kdo za tebe udělal ten domácí úkol?"  

"Ani nevím, paní učitelko, včera jsem přišel domů tak unavený, že jsem šel hned 

spát." 

 

„Nechci vás strašit pane učiteli,“ říká student pedagogovi, „ale tatínek říkal, že 

jestli nezačnu nosit lepší známky, dostane někdo pěknej výprask.“ 
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SNOW WHITE AND The SEVEN GIANTS 

Once upon a time, 

there was 

a KiNgdOm… 
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Can you find 10 mistake in the story? 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

4. …………………………………….. 

5. ………………………………....... 

 

6. …………………………………….. 

7. …………………………………….. 

8. …………………………………….. 

9. …………………………………….. 

10. ………………………………....... 

Barbora Pavelková, 7.B 
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Western town 2011 

In Summer 2011 I was with my dad in Western town in Šiklův Mlýn. We had program for the 

whole day there. Cowboys, exhibitions, dance demonstration and more, so we decided to go 

there. I tried archery and ride on bull imitation. It wasn´t really my cup of tea, but it was fun. 

There were lots of animals. Bulls,horses,dogs,lamas,peacock,snikes, spiders and lots of more. 

The most important were lioness Elza and siberian 

tiger Aron. There were about half a year old and we 

could stroked them. However, it wasn´t free, so we 

paid and we were with them about 3 minutes. First 

they were sleeping, so it wasn´t too exciting. When we 

went around after an hour, I saw they were playing. I 

talked with my dad and we visited to them again. Even 

thought they were cubs, they were strong. Their paws 

were very big and they had sharp claws and teeth. We 

sat there and watched their wild beauty. I didn´t want 

to go away. 

It was gorgeous experience for me and I´m so greatful 

for that. I love predators (especially tigers) since 

childhood. I´ll  never forget this. I´ve already been 

"face to face" with another animals but this has been 

best experience ever…Tereza Šikolová 
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Kočičí seriál pokračuje: 
Jak kočce dát prášek 

Je vaše číča nemocná nebo bere léky? Lámete si hlavu s tím, jak jí prášek podstrčit? Po přečtení 

tohoto článku to pro vás bude hračka!  

Abyste kočce dali prášek, budete toho potřebovat mnohem víc než léky a nějaký 

pamlsek, do kterého prášek zamaskujete.  

Příprava 
Opět budete vypadat, jako když se chystáte na 3. světovou, ale bezpečí se musí 

zajistit. Nejlépe bude, když si na sebe oblékněte brnění ( v tomto případě i meč, 

kterým kočce budete vyhrožovat), jestli toto vybavení nemáte doma, je dobré zajet do 

nějaké půjčovny. Další nutné vybavení je klec, třeba po králíkovi, který vám umřel. Je 

také dobré mít nějaké znalosti a zkušenosti v bojovém umění. 

 

První pokus 
Jestliže jste na sebe všechno navlíkli, meč držte v pravé ruce ( i v případě, že byste byli 

leváci, protože je vědecky doloženo - kočka se drápe na levou nohu! A při držení meče v pravé ruce, 

se vám bude lépe shazovat kočka z vaší levé nohy). Vezměte 200g vepřové šunky  

(nekrájené), do středu vložte prášek. Položte před klec. Mile na ni zavolejte a dávejte si pozor! Vaše 

kočka se bude řítit ke kleci. Teď bohužel přišla komplikace - vaše kočka je přejedená jídlem od 

sousedů. Proto si musíte lehnout na zem a šunku s chutí nakousnout, aby viděla, co s tím. Kočka se na 

vás zvědavě podívá, přijde blíž a očmuchává šunku. Vy jsi myslíte, že už se do šunky s plnou chutí 

pustí a sunete ji do klece. A stoupnete si, protože si myslíte, že je všechno vyřešené a prášek bude 

snědený. To však není pravda! Váš pohyb vyvolá v kočce instinkt, že ji vyzýváte k boji, i když to není 

pravda. Teď se vám hodí meč. Vytaste ho a přinuťte kočku šunku sežrat. Začíná velký souboj dne! 

Ona je však velmi chytrá a skočí na vás zezadu, kde jste to nečekali. Nějakou záhadou vám zničí 

brnění. Tím vám způsobí ošklivé škrábance a vy máte prohráno. 

 

Druhý pokus 
Po třech týdnech přijedete z nemocnice vyléčení a dostanete odvahu dát kočce prášek znovu.... 

tentokrát na to jdete chytřeji.  U švadleny si necháte ušít kočičí oblek a přihlásíte se na dramatický 

kroužek, kde zrovna nacvičují hru na  kočky.  Oblek si na sebe navlíknete, koupíte šunku - tentokrát 

kuřecí a 500g ( byla ve slevě, což vám udělalo radost), opět si vyměříte přesný střed a do něj 

zamaskujete prášek. Zavoláte na číču milým hláskem, i když ve vás bublá zlost. Ona opět vesele 

přiběhne, vy na zem opatrně položíte šunku, automaticky si lehnete na zem a děláte,   jak je ta šunka 

strááášně dobrá - za to vás musím pochválit, protože jste šunky od minula přejedeni a nechcete ji už 

ani vidět. Kočka si všimne vašeho kočičího obleku. Je tak krásný a věruhodný, že z něj nedokáže 

spustit oči. O šunku nejeví zájem. Tentokrát ani nepomůže vyhrožování, že ji zastřelíte. Takže váš 

druhý pokus je opět prohraný. 

 

Do třetice všeho dobrého 
Teď jste natolik vytočení, že se na nic nedokážete soustředit. A proto ( tentokrát zuřivě ) zakřičíte na 

svojí kočku. Ona přiběhne, jako by se nic nestalo,vy jí zuřivě pod čumák hodíte prášek a ona se na něj 

vrhne, sní ho a žebrá, jestli nemůže dostat ještě jeden. Potvora, zase vás dostala. 

Kamča 

Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka se ptá: Děti, a kdopak ví, kolik je 

1+2?" Nikdo nic neříká. "Nemusíte se stydět přihlásit."... "Opravdu nikdo neví?" 

Přihlásí se malá holčička: "Já nevím kolik je 1+2, ale vím, že je to určitě stejně 

jako 2+1, jelikož sčítání jest na tělese reálných čísel komutativní." 

"Tak jaká byla zkouška?" "Velice nábožná." "Jak to, nábožná?" "No profesor v 

černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižoval. Za chvíli jsem mu 

odpověděl a on se pokřižoval." 
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Mezi kouřimskými herci 
Právě probíhá festival Kouřimské 

podivování, tak by mohlo naše čtenáře 

zajímat, jak se snaží naši nejmladší 

herci z dramatického kroužku. O své 

zážitky se podělil  M. Drahota 
Dramatický kroužek je kroužek, kde se naučíš 

hrát divadlo jako já. Na dramaťák do souboru 

Mrsťa Prsťa Juniors chodí už asi 15 let  také 

moje sestra Tereza. Tento starší soubor má už 

za sebou mnoho představení, soutěží a 

úspěchů. Já tam chodím druhým rokem. Naše 

skupina má 10 členů a je v Kouřimi nejmladším hereckým souborem. Zkoušíme různé scénky a etudy. 

Hráli jsme už jedno představení, které se jmenuje Lakomá Barka. Hrál jsem tam prasátko. Cvičíme již 

další, které možná uvidíte. Při nacvičování zažijeme hodně legrace, i když něco zkazíme. Mě osobně 

nejvíc baví hrát zvířata, ale 

už jsem si vyzkoušel zahrát 

i například kuchaře, anebo 

basistu. Na jedné kouřimské 

akci pořádané souborem 

jsem si zahrál syna starosty 

a zarecitoval jsem báseň. 

Pokud i vy chcete hrát 

divadlo, doporučuji se 

přihlásit tady v Kouřimi. 

Stačí přijít v pátek do kina. 

Nehete 
 

Škola bude i v sobotu! 

Jak víte, nedávno byla pedagogická rada. Na té se učitelé rozhodli: protože nic 

neumíme, budeme se učit i v sobotu. 

Sobotní vyučovaní začne v sobotu 13. prosince v klasickou dobu 7:50 a bude mít 5 hodin. 

Nebudeme se učit nic zábavného, jako třeba tělocvik nebo výtvarnou výchovu. 

Budeme mít buď český jazyk, nebo matematiku. Díky této nové vyhlášce budou 

jezdit i mimořádné autobusy! Nezoufejte, je to totiž jenom vaše vina, protože vy 

jste se nic nenaučili! Nevím, jak vy, ale já se těším na sobotní vyučování! 

Vždyť doma je to nuda!          Marek 

( Pozn. redakce -pravá novinářská kachna, aby pochopili všichni a někdo nedorazil!!! I když 

po tomto sdělení ztratil článek vtip. ) 

"Tati, zítra bude ve škole třídní schůzka, ale jen pro užší kroužek," povídá syn 

otci. A táta na to: "Tomu nerozumím." Mazaný synáček tedy vysvětluje: "Bude tam 

učitelka a ty..." 

Učitel k žákovi: "Kdybys měl sedm jablíček a já tě o dvě poprosil, kolik by ti jich 

zůstalo?" "Sedm!"
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Jak šlo vejce na vandr a kam by dnes došlo 

Asi znáte pohádku o akčním vejci, které lákalo dobrodružství a vydalo se do světa. 

Prvňáčci z 1.C chtěli vejci poradit, co by mohlo ještě zažít a malovali své příběhy. 

  
Jak jelo vajíčko k moři a potkalo tam vajíčko 

holčičku a zamilovalo se 

Jak jelo vajíčko do Paříže a spadla na něj Eifelova věž 

 
 

 

Jak se vajíčko stalo králem Jak vajíčko přejel autobus 

 

 Čím byly poháněny vikingské lodě? Motorem. 

 Co obsahuje ropu? Coca-cola. 

 Keř otočil hlavou. 

 Co je to apatyka? Obchod s obuví. 

 Kde se vzala ropa? Ze sopky. 

 Jak si někoho můžete ochočit? Podplatím ho. 

 Sady se oplocují proti dravcům. 

 Paní učitelko, já jsem tady v Kouřimi viděl lidi, kteří mluvili anglicky...byli to Anglové. 

 Ten, kdo se stará o sady, nechce, aby tam rostlo kořenové patro. 

 Jé, promiň, já ti zařvala do oka.                

Perličky ze 7.A sebrala Kamča 
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Dokážeš zjistit, jak je to správně?  

Jaký je rozdíl, mezi: (spoj) 

Chytrou ženou a tramvají?                                                      Patolog už nemá co zkazit. 

Inteligentní ženskou a Yettim?                                    Jednou je nikdy, dvakrát je zvyk. 

Jedem a televizí?                                                        To se nejlépe pozná při stěhování. 

Jednou a dvakrát?          Chudý se stará, co bude jíst, bohatému dělá starosti, co snědl. 

Klarinetem a moukou?                                                  Chaos funguje lépe. 

Klavírem a flétnou?    Oba meditují nad lebkou – ale holič při tom dělá užitečnou práci. 

Klepnou a listonoškou?                                      V hospodě se semele všechno. 

Hamletem a holičem? Ke stavbě domu je 1 cihla málo, když ti spadne na hlavu, je to moc 

Hodně a málo?                                         Žádný. Jen tak jí nikdo nedoběhne. 

Hospodou a mlýnem?                                     Zkus nejdřív fouknout do mouky. 

Chaosem a řádem?                               Televize dokáže otrávit také spolehlivě. 

Chirurgem a patologem?                                Yettiho už prý někdo někdy viděl. 

Chudobou a zločinem?           Dřív se chodilo rovnou za nosem, dnes se chodí po trase. 

Chudým a bohatým?                   Chudoba není zločin, ale trestá se doživotní prací. 

Chůzí kdysi a dnes?                                        Žádný. Obě všechno roznesou. 

Honza 



Bavíme se… 

24 
 

 

Puzzlík 
11. ročník 

Redakce 2014/2015  
Grafička : 

Nikola Ambrožová (Bowtie) 9.B 

Redaktoři: 

Barbora Frýdová (Barča) 9.A, 

Tereza Švarcová (Švarcka) 8.A, 

Marek Čejka (Marek) 7.A, 

Jan Bug ( Honza) 7.A, 

Kamila Holá (Kamča) 7.A, 

Matěj Drahota ((Nehete) 7.A, 

Barbora Pavelková (Bára) 7.B, 

Tomáš Chlubna (Jonáš) 6.A 

Barbora Hykmanová (Hykmančice) 6.B 

Adepti na post redaktora:  

Alexandra Rock (Saša), 

Adéla Novotná (Adéla), 

Petra Pavelková (Péťa), 

Filip Ambrož (Amby) z 5. ročníku  

Šéfredaktorka: 

Marie Bílková 

Tisk sborovna ZŠ Miloše Šolleho Kouřim, náklad 100 výtisků pro žáky 

a pedagogy školy. Časopis k nahlédnutí na městské vývěsce na poště a na 

stránkách školy www.zsk.cz 

__________________________________________________ 

Chlapec ve třetí třídě dostal za úkol napsat krátké 

pojednání o rození dětí. Zeptal se doma, jak se narodil, a 

rodiče mu řekli, že ho přinesl čáp. Ptal se tedy, jak se 

narodili oni, a oni zase, že je přinesl čáp.Stejnou odpověď dostal i 

na narození babičky a dědečka. O pár dní později předal chlapec učiteli 

pár stránek papíru. Učitel se zmateně zarazil, když přečetl úvodní větu: "Napsat 

tuto zprávu bylo velmi obtížné, neboť� v naší rodině nedošlo k normálnímu narození 

dítěte za poslední tři generace.“ 

Jaký je rozdíl mezi kominíkem a čápem? 

Čáp je celý bílý a má černý ocas. Kominík je celý černý a nežere žáby. 

Víte, proč má letadlo vrtuli? 

Aby chladila pilota. 

Nevěříte? Zkuste ji zastavit a uvidíte, jak se bude pilot potit. 

 

Ovlivnil automobilový průmysl nějak morálku lidí? 

Jistě. Výrazně poklesl počet krádeží koní. 

http://www.zsk.cz/

