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Stalo se 
23. 3. proběhla v Oseku Osecká laťka – závody ve skoku do výšky - pro starší žáky, naši žáci si vedli 

úspěšně, 3. místo Diana Šmigelská 9. B, 5. místo Šimon Kratochvíl 7. roč., Adéla Hampejsová 6. B,  

7. místo Tomáš Müller 9. B 

24. 3. se konalo veřejné finále Zlatého Ámose, kde soutěžila paní učitelka Kolpaková, sice 

nevyhrála, ale v internetovém hlasování se umístila na 2. místě 

23. 3. proběhne okresní kolo olympiády ve fyzice, výborné 2. místo obsadil Marek Čejka 9. A 

28. 3. byl Den učitelů (výročí narození Jana Ámose Komenského) 

30. 3. vyrazily do IQ LANDIE v Liberci 5.A a 7. ročník 

30. 3. v rámci programu Ovoce a zelenina do škol přivezla firma 

Bovys s maskotem Bovýskem pitíčka a ovoce pro děti na první 

stupeň 

3. 4. jel školu reprezentovat v krajském kole olympiády v českém 

jazyce Jan Bug z 9. A, umístil se na krásném 16.  místě ze 32 žáků 

4. 4. přihlášení žáci vyrazili do lanového centra KARAKORAM 

7. 4. se konal zápis do 1. třídy, přišlo 65 dětí, z toho 19 jich bude 

mít odklad, 8 přichází po loňském odkladu, takže zatím budeme mít 

54 prvňáčků 

8. 4. KMD byl na pohádce Modrý pták ve Stavovském divadle  

10. 4. se všichni účastnili Dne ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

10. 4. soutěžila 6. A v celostátní čtenářské soutěži Rosteme s knihou, umístila se na krásném 35. místě 

z devadesáti škol 

10. 4. přednášku o energetické náročnosti zhlédli žáci 8. a 9. ročníku 

10. 4. bylo okresní kolo olympiády v biologii pro mladší žáky, Petra Kadlecová z 6. B obsadila pěkné 

8. místo (z šestnácti dětí) 

12. 4. proběhlo okresní kolo olympiády v biologii - starší žáci 

13. 4. měli jsme velikonoční prázdniny  

14. 4. státní svátek 

17. 4. Velikonoční pondělí 

18. 4. měli žáci ředitelské volno, neboť pedagogové se školili 

18. a 20. 4. proběhla přijímací řízení na osmiletá gymnázia 

19. 4. vyrazila 5. B na dopravní hřiště 

19. 4. se konalo v Kolíně divadelní představení Kytice, na které jel 6. a 7. ročník 

20. 4. v rámci Dne Země měla 4. A program Les 

20. 4. pedagogická rada 

21. 4. proběhl celoškolní program Den Země 

24. 4. začíná sběr starého papíru, končí 3. května 

28. 4. se konalo okresní kolo ve vybíjené pro 5. ročník 

 

Stane se: 
3. 5. Pohár rozhlasu (atletika pro 6. a 7. ročník) 

3. 5. končí sběr papíru 

5. 5. proběhne vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Školní časopis, za Puzzlík pojedou tři 

redaktoři 

9. 5. se koná přebor škol v orientačním běhu v Praze 

9.5. – 26.5. proběhne výběrové ověřování výsledků žáků 9.ročníků 

10. 5. vyrazí 8. a 9. ročník do divadla v Kolíně na Revizora 

10. a 11. 5. navštíví naši školu budoucí prvňáčci z mateřské školy 

15. 5. proběhne v Kolíně Pythagoriáda pro 6., 7. a 8. ročník 

16. 5. Pythagoriáda pro 5. ročník 

18. 5. si žáci pod vedením svých pedagogů připraví vystoupení na školní akademii, na kterou srdečně 

zveme rodiče a přátele školy v 17:00 hodin 

Foto V.Kotrabová  
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Jak se těší budoucí prvňáčkové do školy?  

Letošní zápis do prvních tříd proběhl 7. 4. Dostavilo se celkem 65 dětí, z nichž u 

19 požádali rodiče o odklad. Budoucí prvňáčci se seznámili s prostředím školy, 

popovídali si s paními učitelkami, namalovali obrázek a plnili i další úkoly. Každý 

obdržel drobný dáreček od dětí a sponzora. 

 

Na zápise do prvních tříd se 

ptala Wewerka několika 

předškoláků: 

1. Jak se jmenuješ? 

2. Na co se těšíš do první 

třídy? 

3. Máš už věci do školy? Jaká 

je tvoje taška? 

 

Tady jsou odpovědi: 

 

 

 

1. Natálka. 

2. Na psaní. 

3. Ano. Můj batoh je stříbrnorůžový. 

 

 

1. Eliška. 

2. Na psaní. 

3. Ano. Batoh je tmavě modrý s kolouškem. 

 

 

1. Štěpán. 

2. Až se budu učit psát. 

3. Ano. Batoh je maskáčový. 

 

 

1. Lenka. 

2. Až se budeme učit číst a psát. 

3. Ano. Je kočičkový. 

 

 

1. Lucinka. 

2. Na učení. 

3. Jistě. S Hello Kitty. 

 

 

1. Monika. 

2. Na psaní. 

3. Ano. S princeznou. 

 

 

1. Matěj. 

2. Až se potkám s kamarádem. 

3. Dostanu ho za 14 dní. 

 

 

1. Violetka. 

2. Na paní učitelku. 

3. Ne. 

 

 

1. Dominik. 

2. Na svojí sestřenici Evu. 

3. Ne. 

 

 

1. Anetka. 

2. Na kamarádky. 

3. Ne. 

 

 

1. Lucinka. 

2. Na čtení. 

3. Ano. Je růžový. 

 

 

1. Štěpán. 

2. Na úkoly. 

3. Ano. Batoh je s traktorem. 

 

Ptala se Wewerka, foto V.Kotrabová 
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Do ráje techniky IQ Landie 

s kamarády 
Ve čtvrtek 30. 3. jela 5. A a 7. třída do IQ 

Landie do Liberce. Měl jsem štěstí, že bylo 

volné místo a mohl jsem jet jako náhradník.  
V IQ Landii jsem sice už byl, ale nevadilo to, protože jsem 

se tam znova kouknul i s kamarády. Měli jsme zajištěnou 

„Science Show“, která nás hodně bavila, protože v ní byla 

spousta výbušných experimentů, spíš to byl samý výbušný 

experiment! Potom jsme měli hodinové rozchody, při kterých jsme mohli kamkoliv v budově IQ 

Landie. Viděli jsme a vyzkoušeli různé atrakce - v přízemí vodní centrum, v prvním patře zeměpisné 

pokusy (simulátor větru a zemětřesení, letadélka na solární pohon a hlavně obří bubliny). Druhé patro 

se věnovalo lidskému tělu, ale raději vám to dál nepopíšu, alespoň vás to donutí si tam zajet. Nakonec 

jsme měli pořad „planetárium“. Po něm oběd a jeli jsme domů. Tedy mysleli jsme si, že jedeme domů, 

ale paní učitelka nás překvapila a řekla, že pojedeme nahoru na Ještěd lanovkou. A nahoře přišla další 

radostná zpráva. Jedeme do mekáče! Výlet se líbil a doporučuju.     

Mišon 

Parádní zážitky v IQ Landii 
Musím uznat, že to jsem opravdu nečekala. Bylo to skvělé! Hned ze 

začátku jsme šli na vědeckou show. K pokusům, které nám ukazovali, 

byli potřební i dobrovolní nehořlaví  asistenti. Po show jsme se 

nasvačili a rozdělili se do skupin. V nich jsme dostali rozchod. 

Vystavené vynálezy byly úžasné. Třeba obrazovka s kostrou, která se 

pohybovala podle vás, stěna z tyček, které se vyformovaly podle toho, 

jak jste se do nich opřeli, dvě kostry ruky s tyčkami zaklesnuté tak, že 

jste si s kamarádem mohli zahrát páku, obrovská pračka, v jejímž 

bubnu jste si mohli zaběhat a mnoho dalšího. Co mně nadchlo, byla 

fontána a za ní vodní stěna. Před fontánou stál interaktivní stolek 

s obrazovkou. Na ní byl 

vyobrazen papír. Na papír jste nakreslili obrázek a 

stiskli tlačítko. V tu chvíli se obrázek promítl na vodní 

stěně. Po konci rozchodu jsme ještě všichni šli do 

planetária.  

Wewerka 
 

Hvězdná obloha byla nádherná 
V IQ Landii při show jsem se třeba dozvěděla, jak si 

vyrobit raketu z PET lahve. Všem dětem  se ale asi nejvíc 

líbil robot s umělou inteligencí, lasery a mně osobně tunel, 

do kterého jste vešli a mysleli jste si, že se točíte hlavou 

dolů. Pak jsme se taky šli kouknout na sluneční soustavu a 

hvězdy do planetária. Měla jsem pocit, že nad sebou mám 

nejkrásnější oblohu s Mléčnou dráhou. Tak jasné hvězdy na 

skutečné obloze nevidím. Po prohlídce IQ Landie paní 

učitelka řekla, že bude ještě překvápko. To překvapení byl 

Ještěd.  Sice trochu pršelo, ale dalo se to přežít. Krásný 

výhled z rozhledny stál za to. Cestou zpět jsme ještě zajeli 

k McDonaldu, což téměř každý ocenil.      

Text Oliva, foto H. Kolpaková 

 



Žijeme ve škole… 

 

Duben 2017  5 

Už vím, o čem je divadlo Modrý pták 
S Klubem mladých 

diváků jsme 

8.4.2017 navštívili 

představení Modrý 

pták ve 

Stavovském 

divadle v Praze.  
Představení bylo o 

tom, že v době Vánoc 

přišla víla do chudé 

rodiny, kde poprosila 

dvě děti, aby jí do roka 

sehnaly modrého ptáka 

- štěstí. K tomu jim 

dala modrý diamant, 

kterým - když se otočil 

- děti viděly duše 

různých věcí - cukru, kočky, psa, chleba a světla. Tyto duše jim poté pomáhaly s hledáním modrého 

ptáka. Děti se přenesly do minulosti, kde navštívily své mrtvé prarodiče, kteří modrého ptáka měli. 

Děti si ho půjčily, avšak když se dostaly do přítomnosti, tak pták zčernal. Pokusily se tedy hledat 

modrého ptáka v budoucnosti, ale marně. Ani po roce modrého ptáka nenašly, a tak se vrátily domů. 

Sousedka měla velmi smutnou dceru a potřebovala pro ni lék. Děti jí daly modrou hrdličku, kterou 

měly doma, avšak ta nedopatřením sousedce uletěla. Děti se na ni nezlobily a řekly, že se ptáček určitě 

vrátí. Modrého ptáka nemůžete vzít do svých rukou. Je to jen duševní pocit. 

 Oliva 

 

Zajímavé představení Modrý pták 
Poslední představení KMD bylo Modrý pták 

v Stavovském divadle. 
O čem to je? Sourozenci Tyltyl a Mytyl jsou děti chudého 

dřevorubce. Jednou v noci se potají dívají z okna na bohaté 

děti. V tu chvíli se u nich v pokoji objeví víla. Jmenuje se 

Béryluna a má nemocnou dceru. Žádá děti, aby našly 

modrého ptáka. Také jim dá diamant, kterým když se otočí, 

může člověk vidět duše věcí. A tak to Tyltyl udělá. Všude se 

začnou objevovat duše věcí. Jsou to duše cukru, chleba, 

kocoura, psa a světla. A ty se vydávají s dětmi na dlouhou 

cestu za modrým ptákem. Navštíví spoustu zemí, například 

zemi vzpomínek, palác noci, zahrady štěstí… Ale i když 

jsou už na konci putování, modrého ptáka nenajdou. Až 

když se vrátí domů, zjistí, že Tyltylova hrdlička zmodrala. 

Za chvíli se u nich zastaví sousedka Berlingotová, která má 

také nemocnou dceru. Tyltyl ji dá pro dceru svou modrou 

hrdličku a sousedčina dcera se uzdraví. Představení se mi 

moc líbilo. Divadlo bylo také velice krásné, starobylé.  

Wewerka, foto internet 
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Expedici KARAKORAM jsme 

zdolali 
Vybraní žáci se zúčastnili 4.4. expedice 

Karakoram.  
V ranních hodinách jsme se sešli na autobusovém 

nádraží a i přes nepříznivé počasí jsme se 

autobusem dopravili do Českého Brodu a následně 

do Prahy. S námi se expedice účastnily ještě další 

dvě školy. Úkolem expedice, složené 

z šestičlenného týmu, je překonávání překážek ve 

vysokých výškách a získání co nejvíce bodů (tj. 

zdolaných metrů). Při lezení jsou všichni účastníci 

jištěni lany a předem poučeni o bezpečném lezení. 

Na začátku se pomocí vědomostních a logických 

úkolů určí pořadí týmů. A potom hurá do výšin. 

Mohly se postupně zdolávat výšky kolem 10m. 

Tohoto zápolení se účastní řada škol a výsledky se 

dozvíme až koncem dubna. 

Myšák a Fífa, foto M. Randíková 
 

 

 

 

 

Radek Banga na škole podruhé 
Žáci čtvrtého až devátého ročníku měli program zpěváka Radka Bangy zaměřený na prevenci . 

Zaujalo je spontánní vyprávění ze zpěvákova života, to, že se dostal ze dna na vrchol. Téměř každý 

měl pocit, že mu program něco dal. Z ankety jsme vybrali názory nejmladších účastníků, žáků čtvrté 

třídy.  

Text a foto M.Bílková 
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LEGO Batman pobaví 
Baví vás LEGO? A baví vás animované filmy? Tak to byste měli vyrazit do kina na 

SUPER LEGO film: LEGO Batman. 
Je to skvělá komedie pro celou rodinu. Já osobně jsem se hodně nasmál. Ve filmu samozřejmě 

nebojuje Batman s nikým jiným než s Jokerem, Scarecrowem, Harley Quinnem, Poison Ivy… 

Batman také nevědomky adoptuje malého sirotka Dicka Graysona, který se nečekaně ocitne v 

Batmanově jeskyni, a tak se stane Robinem. Společně bojují proti zločincům z celého Gothamu.  

Co se stane dál, můžete zjistit, když se na tento film skvělý film půjdete podívat do kina! Podle mě to 

byl jeden z nejlepších animovaných filmů, které jsem kdy viděl.                 Alex 

 

Film Masaryk byl skutečně 

smutný 
Film Masaryk nám přiblížil život Jana Masaryka, 

syna TGM. Děj se točí kolem Mnichovské dohody a 

snahy zabránit odtržení Sudet. Na tragické historické 

okamžiky, které se osudově prolínají s Janovým 

životním příběhem, vzpomíná hrdina filmu během 

svého léčebného pobytu na psychiatrické klinice 

v USA.  

Děj začíná v roce 1937. Tehdy jako velvyslanec ve 

Velké Británii byl poměrně úspěšným diplomatem a 

oblíbeným člověkem. Ovšem problémy se 

sudetskými Němci a Hitlerovy tlaky začaly být 

trnem v oku Britům, kteří se snažili mír v Evropě 

udržet i za cenu toho, že by Československo 

rozvrátili. Masaryk se snaží zachránit svou vlast i 

dílo svého otce všemi možnými zákulisními 

diplomatickými triky. Setkává se s významnými 

hráči u nás i v zahraničí a snaží se je ovlivnit. 

Masaryk mluví s Henleinem, tehdejším předsedou 

Sudetoněmecké strany, vydává se opakovaně za 

Chamberlainem, britským premiérem, aby spojence 

přesvědčil, že mají dodržet uzavřené dohody a vojensky podpořit Československo v boji za 

svobodu.  Marně.  

I když republika mobilizuje, Mnichovská dohoda Velké Británie, Francie, Itálie a Německa 

bez účasti ČSR všechny jeho snahy zničí. 

Masaryk odjíždí do USA. Má psychické problémy, pije hodně alkohol, kouří a užívá kokain. 

Nechá se hospitalizovat na psychiatrické klinice, kterou vede německý lékař. I on musel 

opustit vlast, je homosexuál a navíc nesnesl, že na jeho pacientech Hitlerův režim dělal 

hrůzné pokusy. 

Masaryk se mu svěří, že jeho otec věřil v Beneše, ten však podle Jana opakovaně selhal. 

Nakonec je léčba úspěšná.  Lékař Masaryka donutí, aby se připojil do československé exilové 

vlády a zapojil se do snahy znovu obnovit Československo. Nakonec je jeho osud stejně 

tragický, jako osud jeho vlasti po roce 1948. 

Film se mi sice moc líbil, ale některé postavy (např. prezident E. Beneš) jsou diskutabilní. 

Film měl strhující děj a byl skvěle natočený, což dokazuje i to, že byl nedávno oceněn 

dvanácti Českými lvy.  

 Text Jonáš, foto internet 
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Jdeme na to!!! 
Akce „Jdeme na to“ aneb čištění škarp se konala 

již 9. rokem.  
Ráno se před radnicí sešlo přes padesát dobrovolníků, každý 

nafasoval pytle, rukavice a rozdělily se trasy úklidu. Naše parta 

si vybrala trasu na Votelež. Cestou se nám podařilo sesbírat 5 

pytlů odpadu, 1 funkční lopatu, 2 kýble a auta jedoucí po této 

silnici poztrácela 10 poklic disků kol, které byly taky naším 

úlovkem. Celkem se sesbíralo 68,5 pytle odpadu a 

nejzajímavějším odpadem byla televize. Odměnou za práci 

všem dobrovolníkům byl chutný oběd i se sladkou tečkou 

v restauraci U Lva. Pojďte příští rok s námi! 

Text a foto Fífa a Myšák 

 

 

Čistíme Česko – uklízení u Svojšic 
Znáte ty lidi, co jen 

tak jedou v autě a 

něco vyhodí z okna? 

Tak my ve Svojšicích 

jsme šli sbírat ten 

všelijaký binec.  
Já, Gabča a Barča jsme 

vyrazily od pískovny. 

Každých 5 metrů 

plechovka, celkem jsme 

jich měly cca 80, a každých 

10 metrů lahev od piva. V 

polovině cesty jsme si 

mohly udělat „piknik“ z 

odpadu, měly jsme colu, 

plesnivé pomazánkové 

máslo, chleba, zbytky z Mc 

Donaldu a z KFC, jako 

bonus pneumatiky, 

krabičky od cigaret a hromady dalšího odpadu. Vše se dělo v rámci republikové akce „Čistíme 

Česko“, odpadky se sbíraly a třídily do speciálních pytlů. Všichni sběrači museli mít reflexní vesty a 

rukavice. Ve Svojšicích se nás sešlo 18 včetně pana starosty a celkem jsme nasbírali celý valník 

odpadků. A za odměnu jsme měli řízek, okurky a chleba. Akce se vydařila a už se těším na příští rok, 

jen doufám, že toho odpadu nebude tolik.    

ačmE 
 

*     *     *     *     * 
 

Jde hřebík po ulici a potká ho kladivo. „Hřebíku, kam jdeš?“ „Jen tak, na procházku.“ 

„Ni-kam-ne-pu-deš-ty-lumpe-je-den.“ 

 

*     *     *     *     * 
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Běh městem jsme si 

užili 
Před Lipanskou stezkou se už 

podruhé konal Běh městem. 
1. 4. se na náměstí se sešli účastníci 
závodu. Každý dostal tričko s nápi-
sem Lipanská stezka.  
Startovalo se ve dvou skupinách, 
dospělí a děti. Závod odstartovala 
paní starostka, běželo se z náměstí 
ulicí Československé armády po 
hradbách k Pražské bráně a 
Pražskou ulicí zpět na náměstí. Mezi 
účastníky bylo dokonce i několik 
maminek s kočárky a malými dětmi. 
Ti nejlepší dostali malé odměny a 
všichni jsme byli pozváni na nedělní 
Lipanskou stezku. 

Text a foto Myšák a Fífa 
 

Běžela se  

Lipanská stezka 
Lipanská stezka se jako každý rok konala na hřišti u haly, byl to již 51. ročník. 
Ráno se účastníci zapsali, běhalo se na určené 
vzdálenosti podle věku. 60m běhali nejmenší 
děti a prvňáci, starší běhali 200 a 300m a 
nejstarší 900m. Po doběhnutí krátkých tratí 
startoval závod Kouřimská míle, který měřil 
1609m. Kolem 11. hodiny odstartoval závod na 
5km,vedl přes město, starou Kouřim zpět na 
hřiště. Hlavní závod, který měřil 11 060m, běželi 
ti nejzkušenější běžci a vedl na Lipanskou mohylu 

a zpět. Mnoho účastníků bylo z různých 
běžeckých klubů. Závodu se zúčastnili běžci 
z Českého Brodu, Kolína, Staré Boleslavi, Újezdu 
nad Lesy, České Lípy, Nymburka, ale dokonce i 
z Havířova. Nejstaršímu účastníkovi bylo 
úctyhodných 90let a byl z Hradce Králové. 
Vítězové obdrželi medaile, diplomy a malou 
odměnu. Hlavní cenou tomboly z vylosovaných 
čísel závodníků bylo kolo. 

 Text Fífa a Myšák, foto město Kouřim 

 

Singltrek - adrenalinová jízda na kole 
Víte, co to je „Singltrek“? To je trať v Jizerkách pod Smrkem, kde se jezdí pouze 

na kole, trať měří na 80 km ve čtyřech stupních obtížnosti od tras pro malé děti 

až po zkušené cyklisty. Vede obtížným terénem po úzkých cestách. A tam vyrazil 

Honza Strunecký z 6. A:  

Nedávno jsem jel do Nového Města pod Smrkem, kde se jediný Singltrek u nás nachází, a musím říci, 

že jsem si to náramně užil. Je to sice daleko, ale stojí to za to! Nejvíc se na tuto trasu hodí 

celoodpružené kolo. Vyrazte tam! Informace a mapu najdete na  http://www.singltrekpodsmrkem.cz/ .  

 

 

 

http://www.singltrekpodsmrkem.cz/
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Pracovat a stejně 

si to užít 
Skaut není jen zábava, 

hry a nicnedělání, ale 

také práce na vaší 

klubovně a celkově na 

vašem středisku.  
A proto jsme měli v sobotu 15. 

4. na skautovně  v Kouřimi 

brigádu. A bylo toho tam 

hodně na práci, natírání plotů, 

opravování zídky pod ním, 

uklízení nepořádku za 

klubovnou… Já s kamarádem 

jsme třeba odnášeli kusy 

betonu ze zbourané zdi. Práce 

bylo dost, ale nás taky, takže 

jsme to zvládli (a když už je 

práce hotová a nechcete dostat 

další, tak si počkáte, až se 

nebudou dospělí dívat, a 

budete dělat hlouposti ). 

Hlavní je, že je uklizeno. Ne že by ta brigáda byla úžasná, ale v partě mě to bavilo.  
                                  Text a foto Mišon 

 

Velikonoce podle 

Světlušek 
Zeptala jsem se několika holek 

z mého skautského oddílu Světlušek, 

jak si užily Velikonoce. Všem se 

líbily, tak mě zajímalo: 

1. Co jste měly pro koledníky? a 2. 

Byli jemní nebo vám dali pořádný 

výprask? 

 

 

Johanka 

1. Vajíčka, sladkosti a stuhu na 

pomlázku. 

2. Jak kdo. 

 

Kája 

1. Vajíčka a čokolády. 

2. Něco mezi. 

 

Adélka 

1. Normální a čokoládová vajíčka. 

2. Tak středně. 

 

Anežka  

1. Skoro vše, co se dá. 

2. Jak kteří. 

 

Vedoucí Pavla 

1. Křepelčí a čokoládová vajíčka, lízátka a modrou 

stuhu na pomlázku. 

2. Kromě bratránků s velkou pomlázkou byli jemní. 

 

Áďa 

1. Vajíčka, čokoládu, pro starší trošku alkoholu. 

2. Spíš jemní. 

   Wewerka 



Zajímáme se o své okolí… 

 

Duben 2017  12 

Jaké bude počasí? 
Jaké bude počasí a jak se to zjišťuje, jsme 

se dozvěděli na dni otevřených dveří 

v meteorologické stanici v Praze Libuši. 

Uvítala nás nejprve krátká prezentace na téma 

meteorologické družice a radary. Dozvěděli jsme se, 

že se pomocí počítačů zpracovávají data získaná od 

sondy a pomocí vlnových frekvencí se určí 

předpověď počasí. Samotné vypouštění sondy se nám 

podařilo sledovat. Je to malý létací balon, který má na 

sobě vysílač-sondu, která vysílá naměřená data. 

Každý den se vypouští tři malé a jedna velká sonda. 

Velká se vypouští ve12.15 jednak tady a jednak jedna 

na Moravě. Ale i další evropské stanice to dělají také 

vždy ve stejnou dobu. Sonda vystoupá za 90min do 

výšky 30km. Cestou vzhůru, díky výšce a tlaku, se 

balon zvětšuje, až praskne a rozvine se padák, který 

je ukrytý v balonu. Samotná sonda pak spadne na 

zem. Existuje skupina lidí, kteří si říkají sondeři, a ti 

pomocí přístrojů vyhledávají spadlé sondy a ty pak 

vrací. Za vrácení velké sondy získají peněžitou 

odměnu. Stává se, že na místo dopadu dorazí více skupin hledačů, kdo ji najde první, je jeho. Dále 

jsme viděli přístroje, umístěné na zahradě objektu, ty měří teplotu, úhrn srážek, výšku sněhové 

pokrývky, kolik vody se za den vypaří, kolik vody naprší atd. Také nás zaujalo, že meteorologická 

budka, ve které byly teploměry, byla otočená na sever, protože odtud nikdy nesvítí slunce, které by 

mohlo zkreslit údaje. Celá prohlídka trvala asi 90min a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých 

poznatků. Návštěvu vřele doporučujeme.                         Text a foto Myšák a Fífa 
 

Karneval, který byl a nebyl ve Svojšicích 
Proč byl a nebyl karneval ve Svojšicích? Kdo bavil děti i dospělé? A kdo vůbec dorazil? 
Odpovědi jsou jednoduché. Pod naši vesnici Svojšice spadají ještě další okolní vesničky a mezi nimi i 

Bošice.  A tak dne 25. 3. pořádaly 

Svojšice karneval v Boši-cích v 

myslivně. Na karneval přišlo okolo 30 

dětí a nebyly jen z našich vesnic. Pro 

zábavu dětí i rodičů byl pozván i kouzel-

ník. Říkal, že je spíš "barevný zmačkaný 

igeliťák, který všechny baví", a měl 

prav-du. Barevný byl, igelit na sobě měl 

a ni-kdo se nenudil.  Učil nás tancovat, 

zpívat, hrál s námi soutěže a 

samozřejmě, že i kouzlil, a to hlavně s 

kartami. Na chvíli se šlo i ven, kde 

kouzelník vyčarovával velikanánské 

bubliny. Všechny děti dostaly limonádu, 

a kdo chtěl, tak si mohl dát i hranolky. A 

jaké různé masky dorazily? Nejvíc bylo 

princezen a pak Šmoulů, kluci byli za 

vojá-ky a policajty, dorazil jednorožec, Japonka, Pipi Dlouhá punčocha a já šla za noc. 

Další akce, která u nás bude, je pálení čarodějnic, a to stojí taky za to.                            ačmE 
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5 důvodů, 
proč navštívit 

Ústecko 
Ústecko dříve bývalo těžebním krajem, ale dnes 

se některé doly mění na poměrně hezká místa. 

Celé Ústecko leží v údolí pod Krušnými horami. 
 

1. Dubice 
 
Zdejší náves je lemována hrázděnými a zděnými 

domy. Kostel sv. Barbory je oblíbeným poutním 

místem. Vesnice leží na okraji labského údolí a 

výhled z vrchů Varhošť a Deblík je proslulý. 

 

2. Jezero Milada 
 

Toto umělé jezero leží kousek od Ústí nad 

Labem a vzniklo zatopením starého uhelného 

dolu. Kolem jezera vede několik kilometrů 

cyklostezek a je možné zde provozovat vodní 

sporty. V horkém létě určitě užitečné. 

 

3. Stadice 
K vesnici se váže pověst o Přemyslu Oráčovi a založení 

přemyslovského rodu. Tato událost se měla odehrát u říčky 

Bíliny, kde stojí pomník z roku 1841 s rádlem.  Jsou zde 

další zajímavé památky jako např. Přemyslův statek. 

 

4. Mlynářův kámen 
Jedná se o skalní 

útvar, na jehož 

vrchu stojí kříž. Je hojně navštěvován kvůli nádhernému 

výhledu na labské údolí. Na okolních svazích rostou vzácné 

teplomilné rostliny. 

 

5. Budyně nad Ohří 
Město má památkovou zónu, 

kam patří vodní hrad 

s Jandovým muzeem 

alchymie, mlýn 

s renesančním jádrem a 

barokní špitál. Poblíž také leží zachovalý židovský hřbitov.  

                                                      Příjemné poznávání přeje Jonáš 
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 Dubnové svátky  

APRÍÍÍL 
Apríl je první dubnový den. Už od 16. století se o aprílu dělají nejrůznější žertíky a menší 

zlomyslnosti. Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy 

na veselejší jaro. Apríl není původní svátek, ale přišel do Česka ze zahraničí a rychle zdomácněl. Jako 

oběti žertíků se stávají hlavně známí a příbuzní. V minulosti se lidi posílali třeba na nákupy 

neexistujících věcí jako např. ohýbák na cihly, bublinka do vodováhy, závit M0 apod. Aprílové články 

v novinách, které uvádějí nepravé informace, se nazývají kachny. Novinářské aprílové žerty 

posledních let mnohem více reagují na aktuální události daného období, třeba že se staví další trasa 

metra.  Už vím, co o dalším aprílu udělám, pošlu mámu do obchodu pro bublinu do vodováhy.  

Nehete 

Pálení čarodějnic  
 

Mnoho z vás to možná neví, ale pálení čarodějnic je jeden z nejstarších 

svátků vůbec.  

Už ho slavili naši dávní předchůdci Keltové.  V knihách můžeme narazit na pojem 

Filipojakubská noc podle dvou apoštolů Filipa a Jakuba nebo také noc Valburžina. Valburga 

byla světice, žila v 8. století a polovinu svého života strávila v Anglii, kde se také narodila. 

Byla uctívána lidmi díky svým mimořádným léčitelským schopnostem. Po své smrti byla 

považována za ochránkyni před čarodějnicemi a jejich kouzly.  

Filipojakubská noc se slaví 30. dubna, přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. 

Sejdou se lidé a zapalují velké ohně, které mají očistit přírodu od zlých sil a ochránit před ní 

lidi. V dávnějších dobách se lidé proti čarodějnicím bránili např. kreslením magických kruhů 

kolem domů nebo sypali před dveře písek, aby čarodějnice musela všechny zrnka spočítat, 

což by jí trvalo až do rána, kdy její moc vyprší. V dnešní době už tyto věcí neděláme. A raději 

si sedneme k ohni, popovídáme si a upečeme si buřty.                                                     

Text  Mates, ilustrační foto z internetu 

                         

Na co jste si včera děti hrály? Na schovávanou. A kdo byl nejšikovnější? 

Toník. Toho jsme dodnes nenašli.
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Stolní tenis mě baví 
ROZHOVOR S MARTINEM KROPÁČEM - 

VÍTĚZEM VELIKONOČNÍHO TURNAJE VE 

STOLNÍM TENISE, KTERÝ SE KONAL V 

PÁTEK 7. 4. 2017. 
 

Martine, už jsi i někdy dříve vyhrál turnaj? 
Ne, je to poprvé. Dosavadní můj nejlepší výkon bylo loni 

2. místo na vánočním turnaji. 

Pingpong je psychicky náročný sport, jak se 

vypořádáváš se stresem? Co děláš, abys nebyl 

nervózní? 
Někdy si zhluboka oddychnu a říkám si v duchu: „To 

dám.“ Před finálem jsem ale byl klidný, ani jsem nebyl 

nervózní. 

Jaký zápas, s kým byl pro tebe na celém 

turnaji nejtěžší? 
Bylo to ve čtvrtfinále s Jardou Kubelkou, které jsem 

vyhrál těsným rozdílem v rozhodujícím třetím setu 16:14 

(hraje se do 11 bodů a musí to být vždy rozdíl výhry o dva 

body, pozn. redakce). Hodně jsem zbytečně kazil míčky. 

Jak dlouho hraješ pingpong a co tě k tomu 

motivovalo? 
Pinčes hraju už dva roky, tak trochu jsem neměl tehdy „co 

dělat“ a ve škole jsem viděl ostatní hráče, tak jsem to 

zkusil. 

Co tě na tréninku pingpongu nejvíce baví? 
Určitě žumpa, to se hrají sety a postupuje se po výhře směrem ke královskému stolu, a když se 

prohraje, tak směrem do žumpy. To je stůl na druhé straně. 

Co tě na tréninku nebaví? 
Rozcvička (ale bez ní by to nešlo - pozn. redakce) a žebřík. Na tom se dělají různá cvičení na rychlost 

přesunu nohou. 

Děláš ještě nějaký jiný sport? 
Ne, nedělám. 

Jaké vlastnosti by podle tebe měl mít úspěšný hráč stolního tenisu? 
Měl by být hbitý, rychlý, musí hrát ostře - nebát se. 

Martine, děkuji ti za rozhovor, ještě jednou gratuluji k vítězství na turnaji! 

Ptala se a fotila  M. Randíková 
 

*     *     *     *     * 

Maminka dává Honzíkovi 100 korun. Honzík ale zapomněl poděkovat. Maminka mu 

povídá: „A co jsi zapomněl říct?“ Honzík stále neví. Tak mu maminka radí: „Co 

řeknu tátovi, když mi dá penízky?“ 

Honzík na to: „Proč mi dáváš tak málo?“ 

 

„Maminko, děti ve škole mi říkají, že mám velké a špičaté zuby.“ „Ale Pepíčku, 

přece bys jim nevěřil! Vždyť ty máš zuby jako perličky! Ale teď už prosím běž do 

pokojíčku, abys nám tu nepoškrábal podlahu.“ 
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Civilní ochrana z dob našich rodičů 
Tento měsíc na naší škole jako každým 

rokem proběhl program Ochrana člověka za 

běžných rizik a mimořádných událostí, ale 

jelikož program nebyl tak zajímavý a nabitý 

akcí jako v předešlých letech (když tu byli 

vojáci nebo zdravotníci). Napíši radši o tom, 

jak podobná akce, tzv. branný den, probíhal 

za dob našich rodičů a prarodičů. Slyšel jsem 

vyprávění maminky, tety a babičky, které 

všechny chodily do ZŠ v Kostelci. 

V naší škole to probíhá vcelku normálně, pouze 

si nemáme brát učení, jinak nic zvláštního 

nepotřebujeme. Učitelé přednáší o různých 

situacích a jak se v nich chovat. Naši rodiče si 

museli do školy přinést čtyři igelitové sáčky, 

čtyři gumičky a pláštěnku. Na začátku dne jim 

byly přeměřeny hlavy (přesněji vzdálenost od 

kořene nosu ke špičce brady), to proto, aby jim 

mohla být přidělena vhodná plynová maska. 

Později se odehrálo to, co máme i my - cvičný 

poplach, ale rodiče si při něm museli všichni co 

nejrychleji navléct igelitové sáčky na ruce a nohy, vzít si pláštěnku a plynovou masku a 

museli se evakuovat do krytu CO, který byl většinou v tělocvičně nebo někde v suterénu. 

Narozdíl od dneška ale nebyl pouze jeden druh poplachu, ale hned několik - pro požár, 

biologický útok, anebo okupaci. Pláštěnka a spol. se používala pro chemický poplach.  Tento 

„oblek“ se pak i podle nějakého pravidla svlékal. Dále se celý den trénovaly věci, které jsme 

si mohli vyzkoušet na loňském a předloňském programu, kdy nás navštívili příslušníci AZA 

ČR. Kromě toho byla občas terénní branná cvičení, kdy se šel organizovaný pochod, žáci 

museli mít v batozích závaží o určité hmotnosti, přičemž jim zavazadlo bylo zváženo před 

odchodem i po příchodu, aby někdo náhodou nepodváděl. V dnešní době to možná někomu 

přijde nemyslitelné, ale musíme brát v potaz, že naši rodiče byli vychováváni v jiné době. 

Našim dětem bude třeba připadat divné, jak probíhá naše cvičení.  

Text Marek, na fotu figurant ze 7. třídy 
*     *     *     *     * 

„Všiml sis, Pavlíčku,“ poučuje babička, 

„že když zívám, dávám si před ústa ruku, 

proč myslíš, že to dělám?“ 
 „Proč?“ praví dítě.  

„Přece proto, aby ti nevypadly umělé 

zuby.“ 

 

„Je řada třiceti netopýrů a všichni visí 

hlavou dolů, 

jen jeden je hlavou nahoru. 

Jak to?“ „Omdlel.“ 

 

Malý synek Jiříček se ptá otce: 

„Proč je Tichý oceán tichý?“ 

Tatínek se zlobí: 

„Nemůžeš se zeptat na něco 

rozumnějšího?“ 

„Tak tedy jo: Jak vlastně umřelo Mrtvé 

moře?“ 

 

„Teto, proč se ženské malují?“ 

„Aby byly hezké, hochu.“ 

„A proč nejsou?“
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Napsala a nakreslila: Thi Phuong Anh Phamová, 9.A 
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Ondřej Škultéty z 9.A 
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Kateřina Postránecká z 9.A 
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Přijímačky 2017 je jeden velký vtip 
Tak co? To je úleva, co? To je krásný pocit, že? Celý 

školní rok jste se stresovali, báli jste se, jistě jste se i 

pilně učili a teď to máte všechno za sebou. A co kdybych 

vám řekl, že jste se stresovali úplně zbytečně? 
Kdybych to udělal, nežertoval bych. Zákony sice říkají jasně, že 60% 

celkového pohledu při přijímacích řízeních se na všech školách zaměřuje 

pouze na přijímací zkoušky, ale nikde už se nemluví o tom, že druhý 

zákon toto tvrzení zcela vylučuje. Dovolím si citovat úryvek tohoto 

zákona v návaznosti na první zmiňovaný zákon: "Pokud škola trvá na 

jiných kritériích pro přijetí uchazeče, může písemně o změnu podmínek 

přijetí zažádat, takže přijímací testy by neplatily." 

A přesně tohoto kroku se drželo dle průzkumu organizace ČeKD více než 87% středních škol a 

víceletých gymnázií v České republice. Co to pro vás znamená? Že i když se vám letošní přijímačky 

nepovedly, pravděpodobně to nebude mít vliv na vaše přijetí. Škola vás stejně nejspíš přijme na 

základě známek ze základní školy, kde je laťka nastavená většinou dostatečně nízko tak, aby se na 

školu dostal opravdu každý, kdo o ni má zájem. Ministerstvo si ale tento vychytralý krok středních 

škol uvědomuje, a proto od dalšího roku tento zákon změní, aby se tak snadno nedal obejít! A žáci 

tedy opravdu budou muset napsat přijímačky tak, aby to stačilo k přijetí. Každopádně, vy můžete být 

ještě klidní ☺. 

Honza 
*     *     *     *     * 
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