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Stalo se: 
24.1. jel KMD na představení Chabrus Line 
v Divadle v Celené 
27.1. proběhly konzultace s rodiči o prospěchu a 
chování žáků 
28.1. se vybraní žáci účastnili konverzační soutěže 
v německém jazyce v Kolíně 
30.1. byly pololetní prázdniny 
2.2.-6.2. proběhly jarní prázdniny 
7.2-14.2. měla 7.B lyžařský výcvik 
10.2. přišli poprvé na Školu nanečisto předškoláci z 
MŠ 

14.2.- 20.2. vyrazila na hory na lyže také 7.A 
12.2. plavala 2.B a 3.B 
12.2. proběhlo okresní kolo olympiády v českém 
jazyce v Kolíně, ohromný úspěch- Klára Uli čná 
je na okrese druhá a postupuje do národního 
kola! Gratulujeme 
17.2. byla Škola nanečisto podruhé 
17.2. vytvořila družina průvod masek po městě  
19.2. vyrazili reprezentanti školy na olympiádu 
v anglickém jazyce v Kolíně- opět úspěch! 
Kryštof Šourek vyhrál ve své kategorii 1. místo 
a postupuje!!! Lukáš Novotný skončil na krásném 4. místě a mezi staršími zabodoval Patrik Stránský 
(5.-9. místo). Gratulujeme! 
20.2. proběhla 6. akce turistického kroužku na trase Přítoky- Kutná Hora 
24.2. Škola nanečisto potřetí 
24.2. vyrazili zástupci redakce na setkání Dětské tiskové agentury v Praze 
27.2. jel 8. a 9. ročník do Kolínského divadla na hru Sluha dvou pánů 

Stane se 
3.3. proběhne poslední 
Škola nanečisto  
4.3. vyrazí 5. třída na 
Pražský hrad 
6.3. jede KMD na 
představení Přízrak 
Londýna do Divadla 
Hybernia 
9.3. navštíví v Kolíně 
divadelní představení 
Scapinova šibalství 6. a 7. 
třída 
25.3. končí plavání 4. AB a 1.C 
25.3. proběhne tvůrčí projektový den ke školní výstavě Vítáme jaro 
27.3. vyrazí turisté do Miškovic přes Zárybník 
30.3.- 1.4.  pořádá škola na MěÚ výstavu Vítáme jaro 
1.4. má plavání 1. AB 
2.3.-4.3.  máme velikonoční prázdniny 
7.4. mají žáci ředitelské volno, neboť pedagogové se školííí 
Fotografie z malování u jídelny, z lyžařského výcviku 7.B a z průvodu masek 
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Matematická olympiáda 
V letošním školním roce se pořádal v DDM  Kolín již 64. ročník Matematické olympiády pro žáky 
pátých tříd (kategorie Z5). 
Účasti v okresním kole soutěže MO předcházela dvě školní kola, ve kterých žáci samostatně řešili dvě 
trojice úloh. Zadaná cvičení využívala vzájemný vztah aritmetiky a geometrie, rozvíjela 
kombinatorické a logické myšlení, vytrvalost a přesnost při nalézání nejefektivnějšího postupu při 
řešení. Úlohy měli žáci vypracovat tak, aby bylo možné sledovat jejich myšlenkový postup, bylo nutné 
popsat a vysvětlit, jak uvažovali. 
Každé školní kolo bylo hodnoceno podle stupnice 1 - výborně, 2 - dobře a 3 - nevyhovuje. Po 
ukončení soutěže jsme si úkoly společně vysvětlili a seznámili se i s jiným možným řešením. 
Do okresního kola MO z páté třídy postoupili Filip Ambrož, Denis Kovařík a Vítězslav Koreček.  
Náročné soutěže se účastnilo 54 žáků pátých tříd z celého okresu a v této silné konkurenci naši žáci 
obsadili: vynikající 6. místo Filip, 18. místo Denis a 24. místo Víťa. 
Obdobný úspěch získala naše škola i ve školním roce 2011/2012, kdy 6. místo odsadil Josef Prouza  a 
v roce 2012/2013 obsadila 7. místo Kamila Holá. 
          Dana Polcerová 

Filip Ambrož viděl olympiádu jako těžkou 
Úlohy z matematické olympiádě byly obtížné. Nejhorší bylo, jak všichni chodili odevzdávat práci,  
i když jim to pokaždé vrátili, že mají ještě něco dodělat. Mě to rušilo. Jaké jsme řešili úkoly??? Zajímavé, 
nejzajímavější ale bylo, že porotu zajímal především postup, jak myslíme, jakou cestou jsme se vydali. 
zkuste si naše příklady: 
Úlohy: 1. V kouzelnickém bazaru si kouzelníci mezi sebou měnili kouzelnické 
klobouky, hůlky a pláště. Za 4 hůlky je 6 plášťů a za 5 hůlek je 5 klobouků. Kolik 
plášťů je za 5 hůlek a 1 klobouk? 

 
2. Jirka měl tři shodné obdélníky. Nejdřív je k sobě přiložil tak jako na obrázku a dostal 
obdélník, který měl obvod 20cm. Poté je k sobě přiložil jinak a dostal obdélník s jiným 
obvodem. Jaký obvod měl tento obdélník? 
(Při každém přiložení se žádné dva obdélníky nepřekrývají ani mezi nimi není mezera.) 

 
 3. Z čísla 215 můžeme vytvořit čtyřmístné číslo tím, že mezi jeho číslice vepíšeme jakoukoli další číslici. 
Takto jsme vytvořili dvě čtyřmístná čísla, jejichž součet byl 4360. Jaká dvě čtyřmístná čísla to mohla být? 
Určete všechny možnosti. 

Amby  

V kouřimské škole rozkvetla louka 
Vstup do jídelny je veselý nejen proto, že se každý těší na 
pořádný žvanec. V úterý 27. ledna se konečně podařilo 
dotáhnout výzdobu jedné ze smutně bílých stěn. Rozkvetla 
keramická  louka, zabzučely kašírované včelky,  vylezli 

brouci. S tím vším 
si dali pořádnou 
práci  Hampejsata 
– Adélka a Filip, 
Terezka Rottová, 
Majda Svobodová, Klárka Veselá,  Adélka Poláková, 
Nikolky Učňová a Myslíková, Emča Alexandrová, Tom 
Kubát,  Matěj Kopak a  vrchní zaklepávač hřebíků Hana 
Kolpaková – tedy celý keramický kroužek. 

Hana Kolpaková a tvůrci brouků, kytek a maleb 
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A zase jeden nezapomenutelný lyžák 
Hned po jarních prázdninách si třída 7.B užívala v Rokytnici 

na Jizerou sněhu a lyží na chatě 
Fibich. Hned první den jsme šli 
na lyže, ale vlek nejel kvůli 
větru, a tak jsme do kopce 
museli šlapat pěšky. Druhý den 
ráno jsme pořád šlapali do kopce 
a po obědě jsme šli na jinou 
sjezdovku Modrá hvězda. Tam aspoň jezdil vlek, ale nic moc. Třetí den 
už konečně jel vlek i u chaty. Po výborném obědě jsme šli pěšky na 
výlet do Rokytnice. Díky bohu, že jsme nazpátek jeli skibusem! Středa 
byla zas o něco zajímavější, protože nás čekaly běžky. Proběhlo velmi 
mnoho vtipných a hromadných pádů, které nejde ani popsat. Ve čtvrtek 
jsme trénovali na závody. Poslední den byly závody, ale taky úrazy, 
například Domča si udělala něco se s kolenem, ale nakonec se všichni 

dokulhali na poslední večerní program a udílení cen. A pak poslední probuzení a zase doma. 
Anketa v 7.B: Co nás nejvíc pobavilo na 
lyžáku 
Tomáš: večerní program 
Katka:  jak jsem jezdila na sjezdovce 
Tomáš P.: sloup style  
Kája:  když jsme si s holkama pouštěly 
písničky a tancovaly na ně 
Domča: pády ostatních, co se to učili a 
nešlo jim to 
Lukáš: sloup style 
Filip:  sloup style 
Anička: rozhovor mezi Kájou a Páťou: 
Když si nevezměš prášky, tak umřeš? Ne, 
ale udusím  se. Hm, takže vlastně umřeš.  
Dan: sloup style 
Dia: chlupatá koupelna 
Petr: sloup style 
Míra:  lyžování 
Ríša: Mirek se pokoušel 
hacknout dřevěný trám 
Jirka:  paní učitelka 

 

Několik otázek ohledně 
výcviku pro paní učitelku 
Borovou: 
 

 
Zlobila  naše třída nějak   výjimečně ? Ne 

Po kolikáté jste jela  na lyžařský výcvik ? Byla jsem mnohokrát, to se ani nedá spočítat, asi 30krát. 
Co bylo podle vás nejvtipnější? Vaše masky byly velmi vtipné a originální a pak hra s dekou. 
Vadilo vám, když jsme v noci nespali? Mě ne. 
Co jste ocenila na lv v naší třídě? Jste dobrá parta. 
Chtěla byste jet s námi znova? Rozhodně ano. 
Co vám nejvíc vadilo? Když si kluci na nákupu koupili enerdžáky. 

Text Bára, foto H. Borová 



Zajímáme se o svět okolo… 

 

Prázdniny jsme prožili na horách 
O jarních prázdninách jsem byla s mými kamarády a rodinou v 
Orlických horách.  Bylo tam metr a 
půl sněhu. Všude lesy a krásný 
svěží vzduch. Jakmile jsme došli k 
chalupě, vybalili jsme si věci a 
začali hrát kanastu. Až druhý den 
ráno jsme hned  po snídani šli 
lyžovat, rodiče mi zaplatili  
instruktora, aby mě naučil 
snowbordovat. Třetí den už jsem 
sjela sama celý kopec a to byl 
nejhezčí zážitek.  

Petra  

Zážitky z hor 
O prázdninách jsme já a moje 
rodina byli na horách  na Benecku, 
což je v Krkonoších. Bylo to tam 
úžasné, nejvíce se mi líbilo, že jsem 
si mohla pořádně zalyžovat a že 

jsem vyzkoušela snowtubing -to je ježdění po sněhu v gumách. A navíc jsem 
tam potkala novou super kámošku Áďu Valentovou. 

Adel 
Hádej, hadači, která z autorek článků se skrývá na které fotce??? 

Jak jsem padala na 
snowboardu. 

Když jsem stála poprvé na 
snowboardu, trenér Honza mě učil, 
jak s ním chodit. A pak jsem jen 
padala a padala. Přišla lekce, jak 
jezdit. A pak lanovka- bolely mě z ní 
šíleně ruce. Napadala jsem se 
mockrát, zadek mě bolel, až jsem si 
nakonec lehla do sněhu. Myslela 
jsem, že jsem nic nezvládla, ale 
trenér mě řekl, že mi to jde! Takže 
nakonec nastal úspěch, ale byla to 
dřina!  

Saša 

 
Učitel: "Představte si, děti, že v Africe děti nemají skoro žádnou školu. 

Víte tedy už, na co jsme vybírali peníze?" 
Žák: "Abychom odjeli do Afriky?" 
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V plzeňské Techmánii bylo mnoho zajímavostí 
Během jarních prázdnin jsem jel s rodinou do Techmánie science centra v Plzni.  
Vedle závodu Škodovky v Plzni stojí nenápadná budova 
žluté barvy. Spletli jsme se a místo do Techmánie jsme vjeli 
do automobilky. Dostali jsme vynadáno, ale nebyli jsme 
sami. Za námi během chvilky zastavilo několik aut.  
Měli jsme naplánovanou prohlídku Techmánie  a 3D 
Planetária. Zabralo nám to celý den a moc jsme si to užili.  
V science centru jsme se dozvěděli řadu zajímavostí při 
vlastních pokusech z fyziky, chemie, biologie a strojírenství. 
Zúčastnili jsme se několika show např. o van der Graafově 
generátoru, vlastnostech zvuku a pokusů s tekutým dusíkem, 
kdy došlo i na pořádnou explozi. Dokonce jsme si i natočili 
a sestříhali vlastní film. 

Zkusili jsme si taky např. 
rozpoznání  předmětu podle 
hmatu, pokusy s pískem, dělání 
vlnobití, zkoumání pohybu 
kostí v našem těle a další 
zajímavé věci. 
Poté jsme si dali oběd v místní 
restauraci a šli jsme do 
planetária. 
 Dívali jsme se na promítání 
o zemi na obrovském 
interaktivním míči. 
Dozvěděli jsme se, jak svítí 
naše města v noci 
do vesmíru, o hospodaření 

se zásobami vody na Zemi, o růstu a úbytku  ledu na 
Severním a  Jižním pólu. Velkou zajímavostí bylo, když se 
ukázalo, jaké je na planetě využití facebooku!!! Evropa 
přitom zářila jako divá!   
Dále jsme zkoušeli kvízy o vesmíru, dělali jsme krátery na 
měsíci, zjišťovali jsme, kolik bychom vážili kilo na ostatní planetách a tělesech Sluneční soustavy a jak 
např. vzniká tornádo!  
Nakoupili jsme si suvenýry a nakonec jsme viděli  3Dfilm Astronaut. Zkusili jsme si výcvik astronauta 
v gyroskopu! Já jsem se přitom rozhodl, že astronautem nebudu, protože bych to asi nepřežil!  
Celá Techmánie se mi líbila, ani na chvíli jsem se nenudil a všem návštěvu doporučuju!!! A určitě tam 
ještě někdy pojedu! ☺   

Jonáš, foto internet 
Pepíček je ve škole a paní učitelka se ho ptá: „Pepíčku, vám se mají narodit dvojčátka, 

že?“ 
„Ano,“ odpoví Pepíček. 

„A jak se budou jmenovat?“ ptá se zase učitelka. 
„To nevím, ale tatínek říkal něco o Himl a Hergot.“ 
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V divadle na nás herci vystrčili holé zadky! 
S KMD jsem jel naposledy na divadelní představení Chabrus Line.  
Jedno můžu říct hned, i paní učitelka Šustová byla překvapená! Jedná se o americkou grotesku. Jakmile 
jsem to uslyšel, tušil jsem, že to bude velká sranda. A taky že byla!  
 Vypráví o lidech a jejich handicapech. Jeden chodí nakřivo, druhý má nemocný krk a další třeba 

plastiku… Ale všichni mají jedno 
společné. Umí tančit. 
 Příběh o tanečním konkurzu , na který 
nepřišlo tolik lidí, kolik mělo, na kterém 
nikdo neuměl anglicky…..a přesto se  
uskutečnil.  
Představení bylo plné bláznivých 
situací. Nakonec všichni na svůj 
handicap zapomenou, dokonce se i 
zamilují a režisér se tak dojme, že nechá 

všechny účastníky postoupit.  
Mohli jsme se tak trochu kouknou na to, jak to při 
konkurzu chodí, a zároveň se podívat tam, kam se 
běžně divák nepodívá… třeba do sprch! 
Při převlíkání na nás herci vystrčili holé zadky!!!! Do 
divadla jezdím už dlouhou dobu, ale s tímhle jsem se 
ještě nesetkal! Publikum se válelo smíchy!! 
Představení bylo vtipné, možná 
 trochu za hranicí normy. Určitě na ten zážitek nikdy 
nezapomenu.  

Jonáš 

Keramika dospělých 
V únoru a březnu  probíhá na škole minikurs keramiky pro dospělé.  Dospěláci jsou tvůrčí a nadšení a 

vytváří pěkné výrobky. A na rozdíl od žáků poslouchají 
instrukce! ☺ M. Bílková 
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Donaha 
(dříve On the way) 

Donaha je pop-punková kapela. Jejími členy jsou Štěpán a Matěj Jelenovi, Marek Pešl a Pepa 
Sedlák.  
Jak byste popsali vaše začátky?  
Matěj:  Každý jsme je měli hodně 
jiné - já s bráchou Štěpánem jsme 
kapelu založili hned potom, co 
Štěpán dostal bicí - podle toho to 
taky vypadalo. 
Štěpán: Nejdřív jsme hráli v jiném 
složení, Pepa s Markem se k nám 
přidali po roce. 
Marek:  No, moje začátky byly 
poměrně divoké, protože když jsem 
dojel na první zkoušku, tak jsem 
nikdy předtím neměl basu v ruce a 
na kytaru mi to taky zrovna nejlíp 
nešlo, takže celkem dřina :). 
 Kolika úspěchů jste už dosáhli a jakých?  
Matěj:  Nejvíc si ceníme vítězství v Mercedes Benz Live Space minulý rok, díky tomu jsme 
mohli natočit klip „Příběh z křídel“, který teď běží na Óčku, a jet tour se Zakázaným Ovocem a 
Imodiem.  
Štěpán: Taky jsme vyhráli Rockovou Olomouc a mohli předskakovat "finské metalové 
královně" Tarji, skončili t řetí na GBOB v národním kole a taky si zahráli na Rock for People.  
Jak to vlastně máte se školou?  
Marek:  Musím říct, že mě ve škole moc rádi nemají, protože kvůli koncertům hodně zameškám, 
ale jsou rádi, když dojdu a můžou mi dát dopisovat písemky...   
Štěpán: Polovina kapely letos maturuje - Matěj na gymplu a Pepa na průmce, tak je to trochu 
problém, ale učitelé se snaží vycházet vstříc a zatím nikdo nepropadá 
 Jaký předmět máte nejraději? 
 Pepa: Matematika  
Marek:  Poněvadž chodím na Ostravskou konzervatoř, tak určitě mám rád hlavní obor- herectví, 
taky zpěv a akrobacii, fakt nemůžu říct, co mě baví nejvíc:)  
Matěj:  Asi angličtinu a děják (a nesnáším chemii :D) 
 Štěpán: Tělocvik   
Jak se bude jmenovat vaše nové album?  
Štěpán: To jsme zatím ještě vůbec neřešili. 
 Chodili byste se svojí fanynkou ? 
 Marek:  Každá holka, se kterou chodím, musí být fanynka. To by jinak nešlo ☺ . 
Matěj:  Pokud by jí nebyla předtím, tak by se jí asi musela stát.  
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 Kterou písničku od vás máte 
nejradši?  
Pepa: Za mě asi P.A.N.I.C. a Anděl.  
Marek:  Z těch novějších je to skoro 
každá, ale pořád za mě vede Anděl.   
Matěj:  Nemám jednu, ale z 
připravovaného CD jsou to všechny.  
Štěpán: Asi všechny songy z céda, 
které zrovna nahráváme.  
 Jaké máte koníčky kromě zpěvu?  
Marek:  Protože jsem ve škole každý 
den do 6 do večera, tak koníčky trochu 
nestíhám, ale dřív jsem hrával tenis a 
rád bych se k tomu ještě vrátil.   
Matěj:  Nejvíc času trávím skládáním, 
to mě baví ze všeho nejvíc. 
Máte nějakou vtipnou příhodu třeba 
z koncertu?  
Marek:  Když jsme měli koncert v 
Mutěnicích, tak slavil Matěj 18. 

narozeniny a s klukama jsme se dohodli, že začneme na začátku songu hrát každý něco jiného a 
bylo domluvené, že přijde 18 holek a popřejou mu. Byla to docela pecka, jak byl chudák 
zmatenej.  
 Pepa: Není to přímo z koncertu, ale prohrál jsem sázku s Márou a musel jsem běhat nahý kolem 
Kauflandu.  
Co byste chtěli říct čtenářům Puzzlíku?  
Pepa: Aby četli Puzzlík a měli se dobře . 
Matěj:  Bylo by super, kdyby se stali fanoušky naší kapely.  

Ptala se Bára Frýdová 
 

Učitel vysvětluje dětem škodlivost alkoholismu. 
Jako příklad jim uvádí zvířata. 

"Kdybyste před osla postavili dvě vědra, v jednom by byla voda a v druhém alkohol, ze 
kterého by se napil?" 

"Z toho, co je v něm voda," křičí děti. 
"A proč?" ptá se znovu učitel. 

"Protože je osel," hlásí malý Honzík. 
 

Učitelka se ptá žáčka: "Pověz mi, co je dál, Měsíc nebo Čína?" 
"Čína." 

"A jak si na to přišel?" 
"Měsíc vidím každý den, ale Čínu jsem ještě neviděl!" 
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V minulém čísle jsme zpovídali naše sportovce- kluky. 
Nyní jsme se zaměřili na několik děvčat, která se 
věnují fotbalu. Hrají v dívčím týmu za Dobré Pole. O 
fotbale povídá Gábina Kočová, Eliška Klattová a 
Kačka Vaisová. 
Proč ses rozhodla hrát fotbal, co tě k tomu 
vedlo, co se ti líbí? 
Gábina: Dostala jsem nabídku od kamarádčiny 
sestry, jestli si to nechci zkusit, zalíbilo se mi to, a tak 
chodím hrát dál.  
Eliška: Fotbal se mi vždycky líbil. Líbí se mi, když 
vyhráváme. 
Kačka: Fotbal jsem si vybrala proto, protože jsem ho 

hrála jako malá a teď mě to znovu nějak chytlo. 
Jaké máš jako holka výhody oproti klukům?  

Gábina: Já osobně si myslím, že žádné.  
Eliška: Jsou na nás mírnější. 
Kačka: Myslím, že nemáme žádné výhody oproti klukům. Možná jen to, že jsou na nás mírnější.  
Jaké naopak nevýhody? 

Gábina: Nevýhody? Asi jenom to, že kluci mají větší sílu. 
Eliška: Podceňují nás. 
Kačka: Kluci mají větší sílu, ale jinak jsme na tom stejně. 
Jsou stejná pravidla pro kluky i pro holky? 

Všechny tři:  Ano 
Hrála si někdy proti klukům?Jak se s nimi hraje, berou ohled na to, že si holka? 

Gábina: Hrála jsem proti klukům, ale jen tak ze srandy a musím říct, že vůbec neberou ohledy.  
Eliška: Hrála, jsou lepší ve fotbale. Tedy občas. 
Kačka: Proti klukům jsem už hrála a většinou na mě brali ohled. 
Plánuješ se tomuto sportu věnovat i v budoucnu,čeho chceš dosáhnout? 
Gábina: Určitě se budu fotbalu věnovat, dokud to co nejvíc půjde a bude mě to bavit. 
Eliška: Nevím, co plánuji, ale byla bych ráda, kdybychom to dotáhly někam dál, než jsme teď. 
Kačka: V budoucnosti chci/chceme dosáhnout nejlepších výkonů a pokračovat v tomto skvělém týmu  
Komu ve fotbale fandíš? 

Gábina: Jako z týmu? Asi SK Slavia Praha 
Eliška : Nám! 
Kačka: Samozřejmě, že fandím nám. 

Ptala se Švarcka 
 

Holubička a opička 
Vyletěla holubička ze školy 
Měla s sebou samé úkoly 
Ze čtvrtého ročníku 
Sedla si do nočníku 
Přidala se opička 
Měla modrá očička 
Učili se spolu 
 A pili přitom kolu 
Autoři a malíři žáci 4.B 



Mluvíme anglicky… 

 



Objevitelé… 

 

 



Myslíme si…  

 

Jak Real Madrid málem 
přišel o svou hvězdu 
(fotbalová pohádka) 

Za devatero kalužemi a devatero 
krtincemi stála chalupa, ve které se 
narodil Bartoloměj. Tři sudičky přišly 
Bártovi na křtiny, první mu dala do 
vínku, že bude hrát za Real Madrid, 
druhá mu nic dobrého nepřála, řekla: ,,Až 
přijde tvůj nejdůležitější zápas, usneš v 
šatně navždy!". Poslední všem dala 
naději na dobré skóre a řekla, že ho 
fotbalistka vysvobodí. Sudičky se tímto 
rozloučily. Bárt rostl a rostl a v šesti 
začal se svou fotbalovou kariérou. V 

patnácti letech se konečně dostal do Real Madridu, jak mu bylo předurčeno a jak si vždy přál. S 
osmnáctým rokem přišel velmi důležitý, snad i nejdůležitější zápas v jeho fotbalové kariéře. Tento 
zápas byl proti Liverpoolu. Celý tým se na to tvrdě připravoval a Bárt se zároveň bál, že toto je ten 
osudný zápas, kdy ho uspí a zápas nezachrání. Nastala hodina H a celý tým se sešel v šatně a vymýšlel 
taktiku. Trenér řekl: ,,Hoši, toto je ten nejdůležitější zápas, takže hodně štěstí!" Když se vydali na 
hřiště, Bárt se málem osypal. V tom zmatku zjistil, že se zapomněl obout! Běžel tedy zpět do šatny. 
Hned jak za sebou zabouchl dveře, upadl do bezvědomí. Když uběhla 80. minuta, stav utkání byl 9:0 
pro Liverpool. Bárt byl stále v bezvědomí a vše bylo ztraceno. A co se nestalo? Zvědavá fanynka šla 
náhodou kolem šatny a Bárta oknem zahlédla. Pepina, tak se jmenovala, hrála také fotbal. Takže byla 
fotbalistka. Bárta nešlo oživit, tak mu v zoufalství zazpívala sparťanskou hymnu, která by probrala i 
mrtvého, a Bárt se konečně probudil. Vyběhl na hřiště a v posledních 5ti minutách nasázel Liverpoolu 
10 gólů a tím zachránil vítězství Real Madridu. S Pepinou to dali dohromady. A chodili spolu na 
každý zápas. 

Text a ilustrace Bára Kociánová 6.A 

O kočičce a myšce - jak se staly 
nejlepšími kamarády 

Byla jednou jedna parádivá kočička. Jmenovala se Líza.  
A ta se tuze ráda parádila a chodila se koukat k rybníku, jak jí to sluší. 
Jednou si vzala krásnou červenou mašli a šla se podívat k rybníku, jak jí 
to sluší, a aby se lépe viděla, tak vylezla na dlouhou větev nad vodou. 
Jak se tam tak vzhlížela, jak je krásná, větev pod ní praskla. Líza chudák 
spadla do vody. Začala se topit a volat o pomoc. V té chvíli litovala toho, 
že se místo parádění nešla radši učit plavat. Z posledních sil volat o 
pomoc, ale v širém okolí zrovna nikdo nebyl, až na malou myšku. A 
protože to byla myška lítostivá a kočky se jí zželelo, tak kočku vytáhla na 
ocásku. A od té doby byly nejlepší kamarádky.      

Martin Kropáč 
 

"Pepíčku, pověz mi, z čeho máš upletený svetr?" ptá se učitelka žáčka. 
"Z vlny," odpoví Pepíček. 

"Správně. A kterému zvířeti za něj vděčíš?" 
"Tetě." 

 
 
 



Myslíme si…  

 

Myška Celnice a její štěstí 
(pohádka) 

Kousek před úpatím šumavských hor byla dvě myší království. Jedno se jmenovalo Karbara 
s hlavním městem Buterberg a druhé Bílá hora s hlavním městem Myšehrad. V Karbaře vládl Myšák 
Alois I., byl to zlý král, který nenáviděl svoji sestru královnu Myšákovou Marii IV. a její království 
Bílou horu. Své poddané zatěžoval stále novými daněmi a zákazy. 

V Karbaře žila myška Celnice, která byla velmi chudá. Manžel jí zemřel, děti sotva uživila a 
musela si půjčovat od sousedů. Jednou toho už měla Celnice dost. Vzala si s sebou děti a nejdůležitější 
věci a vyrazily.  

Blízko hranic potkaly kořenářku. ,, Kampak jdete?“ ptá se. ,, Do Myšehradu.“ odpovídá 
myška. ,,Tak to budete potřebovat štěstí.“ ,, A proč?“  ptá se myška. ,, Na hranicích stojí stráže. 
Hlídají, aby nikdo neutekl z království.“ ,, Aha.“  řekla Celnice. ,,A proto vám dám tohle.“ Stařenka 
vtiskla Celnici do ruky zlatou kostku. Měla v sobě jednu díru. ,,Do té dírky třikrát foukni a až začne 
zářit, vyslov přání a hoď.“ Myšce se rozzářily oči.,, Děkuji ti, 
stařenko!“ řekla Celnice. ,, Není zač,“ a stařenka zmizela. 
Myška pokračovala k hranicím. 

 U hranic čekaly stráže. Do kostky třikrát foukla a 
počkala, až se rozzáří. Potom křikla ,,Ať se propadnou do 
země!“ V tu chvíli se země rozestoupila a vojáky stáhla do 
svého nitra. Myška hodila kostku a ta se proměnila v hroudu 
zlata. Z dáli se ozval hlas stařenky: ,,Tohle prodej! Peníze se 
ti budou hodit na začátky života ve městě, využij je pro 
stavbu nového domu.“ ,, Děkuji ti!!!“ řekla Celnice. 

 Ve městě udělala to, co ji stařenka poradila, a měly 
se dobře.  

Text a ilustrace Jonáš 

Stalker??? 
Toto slovo nemám ráda, protože mi tak někdo říká, ale teď se dozvíte, že to není pravda!!!  
Někomu jeden týden prázdnin stačí. Mně ani náhodou! Jak mám za jeden pouhý týden zjistit, co dělají 

moji oblíbenci Justin Bieber a Miley Cyrus. Oba milují párty a hlavně 
průšvihy. Takže jejich život je nabitý, ale zjistit každý jejich pohyb, je 
opravdu obtížné. Přesto to docela zvládám. Stojí to sice hodně úsilí, 
ale to mi vůbec nevadí. Prostě jsem prázdniny proseděla u počítače a 
lovila informace.  Ale když o tom tak přemýšlím, tak nejsem až tak 
šílená, protože šílená fanynka by Justina nebo Miley při setkání 
umačkala. Já bych pouze začala ječet, fotit jako šílená a pak by to se 
mnou seklo. Tím pádem - jsem pouze obyčejný fanoušek, který má 
svými idoly vytapetovaný pokoj. (Takže jestli se vás někdo zeptá, 
jestli je ta Švarcka šílená, můžete s klidným svědomím říct, že 
rozhodně ne).   

Švarcka 
Student přijde na zkoušku a z pytlíku si vytáhne otázku. Podívá se na číslo a 

okamžitě žeton vhodí zpět do pytlíku. 
Učitel se ho ptá: "Proč jste to udělal?" 

"Protože jsem pověrčivý a na žetonu bylo číslo 13." 
Učitel se rozzlobí: "Tady žádná pověrčivost neplatí!" Najde v pytlíku třináctku, dá 

ji studentovi a nechá jej zpracovat tuto otázku. 
Student se vrátí z přípravy, otázku perfektně připravenou a odchází s jedničkou. 

Jiný student, čekající na zkoušku, se ho ptá: "Tys uměl všechny otázky?"  
"Ne, jenom tu třináctku." 



Myslíme si…  

 

 

Prázdninový deník maroda 
Konečně nastaly prázdniny. A já je proležela! Byl teprve pátek, 
přesto už jsem měla rýmu a pobolívalo mě v krku. Aby se mi to 
nezhoršilo, tak jsem raději nešla s nikým ven a zůstala doma. V 
sobotu to nebylo o moc lepší, přesto jsem doufala, že se do pondělí 
uzdravím. S nedělí přišla i teplota, trošku jsem se bála, že to bude 
chřipka (ale naštěstí ne). Pondělí pro mě bylo hrozné, protože mi 
každý psal a říkal, jak jede na hory a jak se tam těší a jak si to užije... 
prostě hrůza. 
 A pak teplota ustoupila, rýma zůstala. Ve středu mě opustila i rýma a 
přišel kašel. Díky prázdninám jsem mohla být dlouho vzhůru, takže 
jsem ponocovala. A kašel mě přepadl po třetí ráno, jak jsem zalehla. I 

přestože mě mamka narvala prášky, stejně nic nepomohlo. Nebyl to takový ten kašílek, co má každý, 
ale tohle byl fakt kašel :D. Kvůli tomu jsem byla vzhůru až do čtyř. Ale byly prázdniny a to znamená 
spaní do oběda i déle. Takže jsem se aspoň trochu prospala. Nakonec přišlo vysvobození. Po vyplazení 
se z postele mi mamka oznámila, že pojedeme do Kolína, protože nechce, abych byla furt zavřená 
doma. Byl to super výlet. Taťka s bráchou šli do kina a já s mamkou nakupovala ve Futuru. Ale pak ta 
noc – šílený kašel.  
Pátek... každý mi psal, jak si užil hory a takové ty věci, které mě štvaly.  
Sobota - konečně! Kašel je pryč a už mi je dobře. Jdeme navštívit tetu a po třech hodinách se uráčíme 
jít domů.  
Jak to, že už je neděle?! To nějak rychle uteklo. Poslední den, kdy jsem se pořádně příjemně 
vyspala. Navštívila jsem Kamilku Holou a teď?  Jen se  učit a učit... Bylo opravdu "příjemné" proležet 
prázdniny. Zbývá mi už jen čekat na velikonoční prázdky. 

Lucy 
 

Jeden student na konzervatoři studoval skladbu. Blížily se mu závěrečné zkoušky a 
on musel dokončit své dílo. Jenže ho nic nenapadalo. Jednou potkal známého a 
povídá mu: "Člověče, já už nevím, jak dál. Za týden mám odevzdat závěrečnou 

skladbu a nemám ještě ani notu." 
"Tak to ti můžu poradit. Vezmi skladbu od svého profesora a přepiš ji pozpátku. 

Nikdo to nepozná." 
"Hm, to už jsem zkoušel a vyšla mi Novosvětská." (Pro vysvětlenou- tu napsal  

A. Dvořák) 
 

Učitel k žákům ve druhé třídě: „Kdo jsou lidé, kteří si berou věci, i když jim 
nepatří?” 

Děti nechápou. 
„Tak například: Co bych byl, Pepíčku, kdybych teď sáhl takhle do tvé kapsy a 

vytáhl 50 korun?” 
„Kouzelník, pane učiteli.” 

 
„Co udělal neblaze proslulý kníže Boleslav?” 

„Zavraždil svého bratra Václava.” 
„Výborně. A co udělal Boleslav II.?” 

„Zabil Václava II.?” 



Bavíme se…  

 

Leden byl ve znamení písemek, a tak jsme se některých redaktorů ptali: 

Koho bych sis vybral/a za písemkového poradce ? 
Pythágora...a proč? 
Byl to slavný a nadaný matematik. Jonáš 
Za svého písemkového poradce bych chtěla Saxánu, protože by si prodloužila ruku a vzala by 
učitelce již vypracovaný list. Adéla 
Od písemkového poradce se očekává, že bude chytrý, proto jsem si vybrala Jana Wericha. A proč? 
Protože byl velice inteligentní a nadaný. Byl herec, dramatik, scénárista a spisovatel. Určitě by mi 
pomohl při písemce z češtiny. Když psal knížky, tak musel umět psát bez chyb. Tím by mi rovnou 
pomohl napsat sloh. Při testu z literární výchovy by si taky věděl rady. Zvládl by i test z matematiky, 
protože studoval na Karlově univerzitě. Hudebka by mu taky nedělala problém, protože skládal písně. 
Ostatní předměty by nejspíš také zvládnul. Takže jedna osobnost a tak šikovná. Díky němu bych měla 
samé jedničky. Lucy 
Já bych si vybrala mamku. Protože stále mě nutí a nutí, až se naučím. Když je před písemkou, 
tak si myslím, že mi z ní praskne hlava. Ono to je sice někdy otrava, ale někdy mi to pak vyjde. 
 Saša 
Za svého písemkového poradce bych si vybrala stoprocentně Mickey Mouse! Vždy si umí poradit a je 
šíleně chytrý. Švarcka 
Já bych chtěl k sobě Leonarda da Vinci. Proč? Leonardo da Vinci je italský Einstein. Byl to 
génius a pro mě dvojnásob. Amby 

Tajemné zvíře  
Jak asi tušíte, v únoru byl pátek třináctého a to se 
samozřejmě neobešlo bez záhady. Když jsme šly pozdě 
odpoledne ze školy, tak se na obloze objevilo něco tak 
zvláštního a tak krásně barevného, že jsme nevěděly, zda se 
bát, nebo ne. Oslňovalo nás to všemi odstíny barev a pořád 
se to přibližovalo. Když zář byla přímo nad námi, něco z ní 
vypadlo do křoví. I přes obrovský strach jsme šly k tomu 
místu a rozhrnuly křoví a viděly.... chlupatou kouli ve 

velikosti ježka, měla osm nožiček a malá zvědavá, tedy spíš vyplašená očička. Uši skoro králičí  a 
dlouhý chlupatý ocas. Neuteklo to, zůstalo to přikrčené sedět, nevydávalo to žádný 
zvuk. Pomalu jsme se k tomu blížily a nic. Očekávalo to, co uděláme. Lucka natáhla 
ruku a pohladila to. Teplo ruky asi zvířátko probudilo k činnosti a než jsme se nadály, 
nastěhovalo se Lucce do náruče. Co s tím??? Tak jsme to odnesly paní učitelce 
Choutkové, která ještě ve škole opravovala sešity. Ta nám slíbila, že zvíře nechá 
prozkoumat v zoologické zahradě. Tak až se vrátí z hor, uvidíme, co zjistili.  

Text a ilustrace Kamča a Lucy 
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