
Žijeme ve škole… 

Únor 2017   1 

 



Žijeme ve škole… 

Únor 2017   2 

Stalo se:  
17.1. se v Kolíně konalo okresní kolo olympiády v dějepise, 

účastnilo se 37 žáků a naši se umístili skvěle! Tomáš Chlubna 

(8.A) na 9. místě, Anna Korousová (9.B)  na 13. místě. 

Gratulujeme!!! 

18.1. měla dopravní teorii 5. AB 

19.1. představili zástupci 5. A na regionálním kole Zlatý Ámos 

na zámku Berchtold svoji paní učitelku Hanu Kolpakovou, 

která postupuje z 2. místa do semifinále! Gratulujeme!!! 

20.1. vyrazili prvňáci a třeťáci na film Čapí dobrodružství do 

Říčan 

23.1.  proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, do 

okresu postupují za 1. kategorii Šimon Kratochvíl a Petra 

Pavelková, oba ze 7. ročníku, v 2. kategorii zvítězil Lukáš 

Novotný z 8.A. Držíme pěsti!!! 

24.1. soutěžili v Kolíně malí matematici z 5. ročníku , na 

krásném 9. místě se umístil Adam Tulis, 13. byla Ester Lněničková (ze 42 účastníků). 

Gratulujeme!!! 

25.1. se konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce, kde se výborně na 3. místě umístil 

Marek Čejka (9. A). Gratulujeme!!! 

26.1. se konala pedagogická rada 

26.1. měla 4. AB dopravní teorii 

31.1. skončilo 1. pololetí a obdrželi jsme vysvědčení!!! 

1.2. se konalo v Kolíně okresní kolo olympiády v českém jazyce, znamenalo velký úspěch!!! Jan 

Bug obsadil 2. místo a postupuje do krajského kola!!! 

Marek Čejka se umístil na krásném 6. místě. Oba jsou 

z 9. A.  Gratulujeme!!! 

3.2. byly pololetní prázdniny 

10.2.  vyrazili turisté do Podlipanského muzea 

v Českém Brodě a do místních „katakomb“ 

16.2. proběhlo  okresní kolo olympiády v anglickém 

jazyce, kategorie 1. A vyhrál na celé čáře Šimon 

Kratochvíl ze 7. ročníku!!! V kategorii 2. A se na 8.- 9. 

místě umístil Lukáš Novotný z 8. A. Gratulujeme!!! 

16.2. vyrazily děti ze 4. A do Českého Brodu do 

knihovny na program Divadlo nás baví 

16.2. uspořádala družina průvod masopustních masek 

17.2. měl 1. ročník program Veselé zoubky 

20.1. -  24.2. byly jarní prázdniny!!!  

Stane se:   
Od 10. března dej hlas nejpěknější fotografii ve školní 

fotosoutěži, v každé kategorii zvol jednu fotografii, 

jejich číslo napiš na hlasovací lístek (4 kategorie - 

maximálně 4 čísla), podepiš se a uveď svou třídu! 

Vhoď do schránky u sborovny. 

1.3. pojede p. uč. Hana Kolpaková do Prahy na MŠMT na semifinále ankety Zlatý Ámos. 

Držíme palce! 

3.3. pořádá škola noční orientační závod pro MaRS (informace čti dále) 

6.3. – 9.3. se celá škola účastní programu Den pro záchranu života 

10.3. jedou turisté ze školy do Poděbrad do Film Legends Muzea 

14.3. vyrazí přihlášení žáci do Prahy na výstavu o lidském těle Body The Exhibition 

21.3. přijede do školy se svým preventivním programem „Když chceš, tak to dokážeš“ Radek 

Banga, program bude pro 4. - 9. ročník      Foto z bruslení 6. ročníku P. Macháček 
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ROZPIS závodu v městském orientačním běhu nebo chůzi 

Kouřimské pamětihodnosti 
Závod je zařazen do akce MaRS 2017- 24 hodinový cvičební maraton 

s roztroušenou sklerózou pořádaný Nadačním fondem Impuls 

NOČNÍ  SCORELAUF  DVOJIC NEBO SKUPIN S HROMADNÝM STARTEM 

  
Pořadatel: 
ZŠ MILOŠE ŠOLLEHO KOUŘIM, OKRES KOLÍN 
Účastníci: 
Žáci základní školy, jejich rodiče, kamarádi, sousedé, anebo kdokoliv, koho tato akce 
osloví. 
Datum: 
Pátek 3.3.2017, start  hromadný cca v 18,00 hodin, limit závodu je stanoven na 75 
minut. 
Shromaždiště závodu: 
ZŠ Miloše Šolleho Kouřim, ulice Československé armády 626, bude otevřen zadní vchod 

z ulice Okružní ve školní zahradě, omezená možnost parkování uvnitř v areálu, jinak 

v přilehlých ulicích, dbejte prosíme dopravních předpisů. 

Mapa: žluté kolečko – vstup do školy 

červená cesta – vjezd (vchod) z ulice Okružní 

Prezence a startovné: 
Proběhne v místě 
shromaždiště od 
17.15 do 17.45 hodin. 
Výše startovného je 
dobrovolná a výtěžek 
ze startovného 
věnujeme 
Nadačnímu fondu 
Impuls jako finanční 
dar. 
Kategorie: 
KOUŘIMÁCI - závod  
dvojic nebo skupinek, 
v nichž je je alespoň 
jeden ze závodníků 
obyvatel Kouřimi nebo 
Kouřim zná 
ŽÁCI ZŠ – ve dvojici 
nebo celé skupince pouze žáci naší ZŠ 
OSTATNÍ - závod dvojic nebo skupin, z nichž ani jeden závodník Kouřim nezná 
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Pravidla: 
Závod se uskuteční za každého počasí a podle pravidel orientačního běhu. Podle 
stupně obtížnosti budou kontroly bodově ohodnoceny. Bodové ohodnocení 
kontrol bude uvedeno na závodní průkazce, kterou obdrží každá skupinka u 
prezentace.  
Kontroly lze sbírat v jakémkoliv pořadí = scorelauf. Vy sami si volíte cestu, není nutné 
dodržovat pořadí kontrol! 
Na místě zakreslených kontrol ale fyzicky orienťácké lampióny nehledejte, na 
zakreslených místech najdete odpovědi na soutěžní otázky, které dostanete na startu 
společně s mapou. 
Pouze minimum kontrol bude s lampionem a mechanickými kleštěmi. 
Vítězem se stává dvojice nebo skupina, která dosáhne nejvyššího počtu nasbíraných 
bodů za nalezené kontroly. V případě shody bodů rozhoduje dosažený čas. 
Za každou započatou minutu nad limit 75 minut bude závodní dvojici (skupině) 
odečten 1 bod z celkových dosažených bodů. Dvojice nebo skupina za překročený 
limit nebude diskvalifikována. 
Všechny kontroly jsou v exteriéru  bez nutnosti vstupu do objektů.  
Závod probíhá za běžného provozu, dbejte proto na zvýšenou opatrnost 
v přecházení či přebíhání silnic a buďte ohleduplní ke kolemjdoucím. 
 
Vybavení:  
Pro zdárné a bezpečné absolvování závodu je třeba být vybaven čelovkou, 
nebo baterkou s dostatečnou výdrží svitu a funkční propisovací tužkou 
(doporučujeme mít ještě jednu náhradní propisovací tužku). Doporučujeme 
reflexní prvky na oblečení a hodinky na sledování času. 
Buzoly: 
Pořadatelé buzoly zajišťují pouze žákům ZŠ. 
Výsledky: 
Do tří dnů na webu školy www.zsk.cz 
Mapa: 
Kouřim, měřítko 1 : 4 000, E – 2 m, stav srpen 2016 (mapoval a kreslil Přemysl Prášek). 

Mapy budou vodovzdorně upraveny. 

Přihlášky: 
Na místě nebo na e-mail magdalena.randikova@seznam.cz nebo paní učitelce 
Randíkové ve škole. 
 

Pozor: 
Po vstupu do školy je nutné se přezout nebo vyzout z venkovních bot, prezentace 
bude v malé tělocvičně, následujte šipky! Je možné využívat WC v přízemí. Je zákaz 
pohybu po škole v jiném než přízemním patře, kde je tělocvična a prezentace! 
Po doběhu zajištěn teplý čaj. 
 

Celou řadu běžeckých, kulturních i jiných 
úchvatných zážitků a správný směr přejí 
organizátoři! 

http://www.zsk.cz/
mailto:magdalena.randikova@seznam.cz
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BĚH PROBÍHÁ V RÁMCI SPORTOVNĚ CHARITATIVNÍ 

AKCE NADAČNÍHO FONDU IMPULS 

Popral by ses s řešením olympiád? (řešení na str. 17) 
Pythagoriáda: Julie a Honza mají stavebnici se spoustou shodných dřevěných krychliček. Julie 

slepila z jedenácti krychliček těleso, které vidíte na obrázku. Honza pak k tomuto tělesu přilepil 

nejmenší možný počet krychliček tak, aby ho doplnil na krychli. Vzniklou 

krychli Julie ponořila do zelené barvy. Nakonec Honza celou krychli rozřezal 

nazpět na původní malé krychličky. Urči součet počtu krychliček, které mají 

zeleně obarvenou právě jednu stěnu, a krychliček, které mají zeleně obarveny 

právě dvě stěny. 

Součet je roven .................. 
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Dějepisná olympiáda: (o době Marie Terezie, která má letos výročí 300 let od narození) 

1. Které typy objektů se skrývají pod těmito názvy a k čemu tyto objekty sloužily - Terezín, 

Josefov, Leopoldov 

2. Ve 2. polovině 18. století došlo k trojímu dělení jednoho evropského státu, který tak na více 

než 100 let zmizel z mapy. O který stát se jednalo a které státy si jej rozdělily? 

 

Olympiáda z českého jazyka: Následující věty jsou víceznačné. Přeformulujte je několika různými 

způsoby tak, aby každá věta, kterou vytvoříte, vyjadřovala právě jeden z možných významů: 

1. V letadle se mi dělá špatně. 

2. Na stěnách visely obrazy dětí. 

ŘEŠENÍ NAJDEŠ NA STRANĚ 17 
 

Moje vzlety a pády  

(vítězná slohová práce ze školního kola olympiády v českém jazyce) 

3. října 1938 
Dnes jsem se po dlouhé době vrátil domů. Koukal jsem po vesnici, někteří lidé už vyklidili svá obydlí. 

Přál jsem si, abych se mohl jen na chvilku vrátit zpět.  

Potichu jsem otočil klíčem v domovních dveřích. Nerozsvítil jsem, abych nevzbudil pozornost, a 

snažil jsem se našlapovat tak tiše, jak mi to jen podlaha a boty dovolily. Jako první jsem zamířil do své 

ložnice. Otevřel jsem zásuvku nočního stolku, protože mi bylo jasné, že první, co se po vystěhování 

vesnice stane, bude hromadné vykrádání obydlí. Vytáhl jsem šperky po matce a opatrně je zastrčil do 

vnitřní náprsní kapsy u blůzy. Bylo tolik věcí, které bych rád odnesl, ale bohužel to nešlo. Mojí 

největší chybou za poslední dobu bylo nejspíš otevření druhé zásuvky. Ta totiž obsahovala fotografie, 

jež by se daly nazvat mapou mých vzletů a pádů. Na první fotografii jsem jako batole s oběma rodiči. 

Řekl bych, že to bylo období mých vzletů až do doby, z které pocházela druhá fotografie. Na té mého 

otce Viktora odvádí spolu s ostatními muži na frontu. Po čtyřech letech, kdy byla datována další fotka, 

by mnozí možná očekávali, že prožiju vzlet, neboť to byla doba návratu otce. Nevím, jestli se to dalo 

určit jako vzlet. Ale u čtvrté fotografie je to jisté, po smrti matky přišel obrovský pád. Snímků tam 

byla ještě spousta, ale nad posledním jsem se zastavil. To byla fotografie, kde se s ostatními chlapci 

hlásíme na vojenské stanici. A zde vyvstává otázka. Vzlétli jsme nebo spadli? Bylo 23. září mým 

vzletem, anebo pádem?              Marek Čejka 9.A 
 

Turistická kuželkománie 
Čtvrtá akce turistického kroužku se konala 13. 1. 2017 v Kostelci n. Č. lesy. Hráli jsme kuželky ve 

sportovní hale. Asi se ptáte, co to má společného s turistikou. Tak tedy cestování hromadnou dopravou 

z Kouřimi do Kostelce n. Č. lesy a pohyb. V lednu bývá krátký den a občas nepříznivé počasí, proto 

akce v hale. Celkem jelo 23 dětí a pět učitelek. Kuželky jsme hráli na čtyřech dráhách, někdo poprvé, 

někdo již měl zkušenosti. Nejdříve „rozházení“ a pak turnaj třikrát po padesáti hodech, střídání 

startujících vždy po dvou hodech. Družstva měla názvy: „Vítězný tým“  (jen 7 chlapců), obsadili 2. 

místo – 547 bodů, Fandíčci“ (samé dívky), získaly 1. místo – 550 bodů, „Jednorožci“ (1 chlapec a 6 

dívek), 4. místo – 518 bodů, „Star“ (učitelky a 2 dívky), 3. místo – 544 bodů. Za uskutečnění turnaje 

děkujeme p. Zemanovi a p. Leibnerovi, kteří se starají o chod kuželkárny. Po sportovní akci jsme se 

ještě občerstvili v pizzerii a po 17. hodině jsme dorazili do Kouřimi plni nových dojmů a zážitků.   

       Dana Šustová 
 

*     *     *     *     * 

Chlapeček se snaživě natahuje na špičky, aby zazvonil na zvonek, ale marná sláva, 

nedosáhne tam. Jde kolem starý pán, a když vidí chlapcovo trápení, chce mu pomoct a 

zazvoní. Chlapec na něj s povděkem pohlédne a zavolá: „Fajn, dědo, a teď zdrháme!“ 
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Škrobujeme do semifinále 

Jestli jste četli články o Zlatém Ámosovi, tak víte, že jsme postoupili!  
Naše paní učitelka Kolpaková jede 1. března na semifinále do Prahy. S sebou má přivézt tři věci – 

které jsou od nás pro ni. A tak připravujeme tři oříšky pro Popelku - NÉ!!! - pro paní učitelku. Začali 

jsme tedy dělat oříšky. Začali jsme zatím tím, že jsme si natrhali papíry a paní učitelka připravila 

škrob. Nafoukli jsme pět balónků.  

Jaký je postup? Natrhané papíry namočíme do škrobu a přitiskneme na balónky. Když máme tak 4. 

vrstvu, tak dáme „oříšek“ usušit. A jak oříšky dopadly? 

Druhý den už oříšky byly suché, čili hotové. Jeden přes noc spadl, ale přesto se nic nestalo, jen je 

trošičku pomačkaný. Teď je jen natřít a naplnit, ale o tom až příště, to nesmíme do semifinále 

prozradit! A 1. března držte palce!   ext ačmE, foto H. Kolpaková 

 

Tiskneme barevně !!!  
V minulém měsíci naši čtenáři postřehli, 

že Puzzlík vyšel v krásné kvalitě, barevně na kvalitním papíře. Asi řada z vás 

se ptá: Co se děje? Jak je to možné? Náš časopis zaujal p. Wojewodu, 

zástupce firmy Konica Minolta, který přišel s nabídkou barevného tisku, ale i 

další spolupráce. Redakci se tak splnil sen, o kterém si naši novináři mysleli, že 

se stát nikdy nemůže! Takže velmi děkujeme a dnes prostřednictvím  

p. Wojewody firmu Konica Minolta představujeme. 
Konica Minolta je zastoupena v 64 zemích celého světa. Zaměstnává celkem  

35 600 zaměstnanců a její výrobky a služby můžete najít na 14 000 obchodních a servisních 

místech. Rychlý vývoj všech parametrů zařízení zajišťuje více než 26 vývojových a technických 

center, která zároveň dbají o maximální dosažitelnou kvalitu zařízení a řešení. Konica Minolta 

Business Solutions Czech je součástí této celosvětové sítě - zákazníci s evropskou či 

celosvětovou působností mohou profitovat z jednotného projektového přístupu Konica Minolta 

ve všech zemích světa. 

V České republice Konica Minolta zaměstnává celkem 312 zaměstnanců.  

Všichni obchodní zástupci, konzultanti, servisní technici i techničtí specialisté jsou kmenovými 

zaměstnanci společnosti. Konica Minolta v České republice disponuje nejširší obchodní i 

servisní sítí a to díky jedenácti obchodně-servisním zastoupením. Jsme pro naše zákazníky vždy 

snadno dosažitelní a zajistíme tak nejvyšší úroveň poskytovaných služeb na celém území ČR. - 
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 Na bobech nebo na lodi? 

Máte rádi pátek? Já ho mám rád a těším se na něj 

i proto, že mám skauta.  
Minule, protože byl sníh, jsme si měli přinést boby. Paráda, 

jelikož bobování je fajn. No jo, to jsme ale ještě nevěděli, že 

nám vedoucí řekne, ať. . . taky mě to překvapilo, ale řekl nám, 

ať si vezmeme starou kanoi, kterou jsme měli opřenou o zeď 

klubovny. Z toho nám už bylo jasné, že ji máme vytáhnout na 

kopec, sednout si do ní a jet! Loď sice začala praskat, ale 

vedoucí jen řekl: ,,To je jedno, klidně si přijeďte ve dvou 

půlkách,“ to nám dodalo energii, tak jsme se snažili najíždět na 

hrbolky a různě manévrovat. Je to dobrý zážitek, jezdit z kopce na lodi, která je napůl v rozkladu. 

Parádní boby!!! Doufám, že si to někdy zopakuju, protože to se asi hned tak někomu nestane… 

 Mišon 

 

Stavěli jste někdy 

iglú? 
Určitě někdo jezdíte na hory a 

lyžujete, bobujete, stavíte sně-

huláka, anebo dokonce iglú. Já 

jsem byl s kamarádem v Harra-

chově, tam jsme si iglú postavili, 

a tak vám řeknu, jak se dá 

udělat. 
 My jsme si prostě našli velkou 

hromadu sněhu a začali jsme do ní dělat 

lopatkou 

díru. To, 

co jsme vykutali, jsme zase házeli zpět nahoru, uplácávali jsme to, takže 

hromada stále rostla. Bydleli jsme v kempu, takže tam bylo hodně 

chatek, ze kterých padaly kusy ledu, a proto jsme si vzali boby, objeli 

kemp a nabrali tolik ledu, kolik jen šlo. Ten jsme odvezli k našemu iglú 

a zpevnili jsme jeho stěny. A to byla zábava. Letošní hory byly fajn. 

Text a foto z hor Mišon 

 

Mistrovství ve squashi bylo super 
Od 3. do 5. února jsem se zúčastnil mistrovství republiky juniorů ve 

squashi. Na republiku se dostanou ti, kteří jsou na žebříčku do 16. místa 

a já jsem byl 14.  Byl to zážitek, jen ty tři dny byly dlouhé a vleklo se 

to. Hlavně proto, že jsem jeden zápas hrál třeba v devět ráno a druhý ve 

čtyři odpoledne. Vždycky jsme dlouho čekali. Ale celkem jsem hrál 

čtyři zápasy, z toho dva vyhrál a dva prohrál. Nakonec jsem se umístil 

na slušném 13. místě. Takže závěr? Vlastně jsem si ty tři dny moc užil a 

příští rok se snad umístím líp.   

 Mates 
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Víte o svém oblíbeném sportu? 

FLORBAL 
Florbal je kolektivní sport, který se hraje ve vnitřních halách. Hřiště 
má být velké 40 x20 m. Hraje pět hráčů a jeden brankář. Hráči 
používají speciální florbalové hole (tzv. florbalky) a lehký dutý 
plastový míček. Brankář hůl nemá, chytá pouze rukama, vlastním 
tělem a nohama. 
Pro svou nenáročnost začal být populární i v ČR. 

Historie 
Florbal vznikl v USA v továrně na plast, kde si dělníci vyrobili 

hokejky a začali hrát hokej s míčkem. Hra dostala název floorhockey. Největší rozmach měl až ve 
Švédsku, kde ho hráli hokejisti v letním období. Pravidla byla sjednocena v roce 1986 a tehdy byla 
založena  i florbalová federace. První mistrovství Evropy bylo v roce1994 a první mistrovství světa 
roku 1996. 

Pravidla 
Na hřišti jsou dvě mužstva po 5 hráčích a brankář. Hráči v mužstvu jsou rozděleni na tři útočníky a dva 
obránce. Branky jsou 160 cm široké. Hraje se 3 x20 min. Úkolem hráčů je dát gól do branky soupeře. 
Míček se odehrává hokejkou, nohou či rukou je zakázaný. 

Florbal hraji rád, moc mě baví.    Foto a informace čerpány na internetu, Fífa 
 

Stolní tenis (PING PONG ) 
Stolní tenis je míčový sport hraný s pálkou na desce stolu. 

Historie 
Stolní tenis vznikl ze společenské hry, která byla do Británie kolem roku 1880 dovezena z Číny. Na 
počátku 20. století byla hra populární a rozšířila se po Evropě, ale i do USA. Její výhodou byly malé 
nároky na prostor i na výbavu. V historii je jako první mistrovství světa uváděn turnaj z roku 1926. 
První zlatou medaili z mistrovství světa získalo Československo v roce 1932. 

Pravidla 
Stolní tenis hrají dva hráči, někdy můžou být i čtyři (tzv. čtyřhra). Každý z hráčů stojí na jedné straně 
hracího stolu. Uprostřed stolu je síťka a každý z hráčů má pálku. Míček, který je odpálen pálkou, se 
musí jednou dotknout soupeřovy půlky stolu. Při podání se míček musí dotknout obou půlek stolu a 
nesmí se dotknout sítě. 
Ping pong hraji velice rád, je to pro mne sport i zábava. 

Informace čerpány z internetu, Myšák 

 

Už vím, jak se staví v Minecraftu 
Přečetl jsem si knížku Minecraft. Pro ty, kteří neví, co to znamená, 
vysvětlím. Je to počítačová hra, ve které se staví budovy, mosty, 
cokoli pomocí bloků. Knížka podává návod, jak stavět domy, lodě, 
hrady a další, vytváříte si vlastní prostředí. Zároveň jsem se ale 
dozvěděl, na co třeba slouží prut nebo luk a jak se dá využít. Nejvíce 
mě zaujalo, jak postavit síň z bedrocku (to je nerozbitný kámen). Něco 
postavím a pak mohu své stavby odpálit TNT, to mě hrozně baví. A 
víte, co už jsem postavil? Horskou dráhu, na jejímž konci čeká 
výbušné překvapení. Knížku určitě doporučuji těm, kdo mají rádi 

Minecraft.             Chondra 
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Masopust, známý i neznámý 
Jsme uprostřed období masopustu. Začal už na Tři 

krále a skončí Popeleční středou, což je středa před 

Velikonocemi. 
Dnes se u nás masopust tolik neslaví, ale stále jsou 

oblasti, kde zvyky dodržují. Slaví se třeba na Hané, 

Slovácku, Hlinsku a na Vysočině. 

Masopustní průvody na Hlinecku jsou dokonce 

zapsány na seznam památek světového kulturního 

dědictví UNESCO.  

Masopust se držel už za časů Římanů a znamenal 

dobu hojnosti a sytosti před dobou půstu, nedostatku. 

S křesťanstvím se rozšířil po celém světě a přetrval 

dodnes. Nejvíce se slaví ve slovanských zemích. 

Masopustu se všude samozřejmě neříká masopust a nedodržují se stejné rituály. Např. na Moravě mu 

říkají voračky, končiny, nebo třeba jen karneval.  

Ano, karneval je neodmyslitelnou součástí masopustu. Konával se v úterý, 40 dnů před Popeleční 

středou. Mezi specifické masky karnevalu patří např. Slaměný, Kobyla nebo Medvěd, často 

s medvědářem, masky chodí v určitém pořadí a předvádí i představení.  Koledníci obchází domy, 

v každém jsou pohoštěni, dostanou něco na ohřátí a putují dál.  Masopust býval ukončen zatroubením 

ponocného.  

Další den se mohl ještě pít alkohol a jíst maso, ale jen o snídani, pak už se držel přísný půst až do 

Velikonoc.  

Masopust má dlouhou tradici, a tak stalo, že už zanikly některé zvyky. Mezi takové patří např. ten, že 

šlechta vyhazovala o Popeleční středě z oken hradů a zámků psy, kteří museli dopadnout na všechny 

čtyři nohy. Pokud to pes nepřežil, byl špatné krve. K tomuto se váže i rčení:,,Pes padá vždy na 

všechny čtyři nohy“. 

Masopust se slaví po celém světě, nejznámější je karneval v Brazílii ve městě Riu de Janeiru, ten patří 

průvody masek k nejkrásnějším na světě. 

 

A na závěr recept na boží milosti, což je typické masopustní cukroví. 

Recept na boží milosti: 
Doba přípravy: 20 minut 

Doba pečení: 20 minut 

  

Suroviny: 
250 g hladké mouky 

2 žloutky 

1 lžíce práškového cukru 

200 g tuku na smažení 

trochu mléka 

špetka prášku do pečiva 

sůl 

  

Postup: 
Zpracujeme mouku se žloutky, špetkou soli, s práškem do pečiva a cukrem. Podle tuhosti 

těsta můžeme přidat trochu mléka, nebo naopak podle potřeby zasypáváme moukou a těsto 

propracováváme, až je hladké a nelepivé. Necháme asi hodinu v chladu odpočinout. Na vále 

vyválíme tenkou placku, nakrájíme rádýlkem čtverečky nebo trojhránky a smažíme prudce v 

rozpáleném tuku. Necháme na ubrousku okapat, pocukrujeme a podáváme. Jsou výborné! 

Jonáš 
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4 tipy, kam za 

zimními tradicemi a zvyky 
1. Masopust v kouřimském skanzenu 

V našem 

skanzenu 

každoročně 

probíhá masopustní průvod. Spolu s ním projdete 

všechna roubená stavení. Na konci vás čeká veselý 

tanec masek a poražení kobyly. Letos 26. února. 

 

2. Masopust Veselý Kopec 
Muzeum  

nabízí 

masopust 

v širším 

záběru. 

K vidění jsou všemožné lidové zvyky, samozřejmě i 

symbolické poražení kobyly nebo tanec tradičních 

masek. Navíc se mohou návštěvníci podívat na 

staročeskou zabijačku a ochutnat všechny typické 

pochoutky. 

 

3.Masopust na Hlinsku 
Jedinečný masopust probíhá v několika 

obcích, a to ve Vortové, Studnici, Hamrech, 

v Blatnu (a na Veselém Kopci) na Hlinsku. 

Zdejší průvod se zachoval v autentické 

podobě, a proto je zapsán na seznamu 

světového dědictví UNESCO. V Hlinsku 

můžete zhlédnout i Muzeum masopustu. 

  

4.Masopust na Slovácku  

Zdejší masopustní akce probíhají jako Festival masopustních tradic. Koledníkům se říká 

fančaři a  celé akci fašank. Unikátního vyvrcholení masopustního průvodu masek -  

pohřbívání basy -  se můžete zúčastnit třeba 

ve Stráni. Veselí se dá zapít slivovičkou, ale 

to jen tehdy, pokud je vám 18 a více let.   

 

Tak hezké zážitky! 

Jonáš 
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Chvilka poezie 
Každý z Kouřimska jistě ví o divadelním souboru Mrsťa Prsťa, který tu již dlouhá 

desetiletí vykonává výbornou práci. My z dramatického kroužku ZUŠ následujeme 

jejich cestu a učíme se divadlu tak, jak to dělali oni před námi. Věnujeme se 

divadelním hrám, nikoliv recitaci a přednesu. Proto pro nás byl novinkou recitační 

večírek, který jsme společnými silami uspořádali 11. února.  
Myšlenka o takové akci se zrodila již v létě na divadelním soustředění, kde jsme měli asi týden na 

přípravu předem vybraného textu, který jsme při závěrečném večeru přednesli ostatním. Mrsťákům se 

naše představení líbilo a podle nich by byla škoda nevystoupit s tím před diváky. Toho se chytila 

především členka Mrsti Prsti Lenka, Martina a pak Tomáš, což jsou naši lektoři recitace a přednesu, a 

ti zorganizovali ve finále velmi povedenou akci. K oprašování textů jsme se dostali teprve nedávno, 

ale i tak jsme vše zvládli na výbornou. Celou akci jsme pojmenovali Hvězdopravci, jelikož každý text 

měl souvislost s vesmírem a hvězdami. Cílem bylo navodit na večírku přátelskou a uvolněnou 

atmosféru, aby se divák necítil jako divák, aby se cítil jako jeden z nás. Z toho důvodu jsme židle 

rozestavili do půlkruhu, nikoliv do řad, jak je u představení všeho druhu zvykem. Již od vstupu 

prvního návštěvníka hrála v sále příjemná hudba a celkově přizpůsobené prostřední městské radnice 

působilo velmi přátelsky, jak bylo v plánu. Průběh se vyvíjel podle našich představ a až na občasné 

chybičky jsme odvedli skvělou práci jak v recitaci, tak ve zpěvu. Jednotlivé přednesy jsme totiž 

doprovázeli tématickou hudbou za pomocí kytary. Diváci snad odcházeli s dobrým pocitem a my jsme 

jen rádi, že jsme se do toho pustili. Vždy je pěkné přiučit se něčemu novému, obzvlášť s partou fajn 

lidí. Celý večer jsme s několika účastníky úspěšně zakončili večeří v restauraci U Lva. A můžeme jít 

plánovat další veřejné akce!   

Text Honza a jeho báseň: 

Knuts Skujenieks 
Hvěždy žáří na oblože, 

mešíč jeden lešk a tšpyt, 
ža tvou lášku, můj ty Bože, 

švůj život chči položit. 
Pošlechni ši šelenádu, 
ktelak š pršou dere še, 
tvoje očko jak žahladu, 

moje šrdče očeše. 
Duch můj žížní, 

houšle velí, k píšni lášky ždaleka, 
ač mám neštandaltní čelišt, 

duše vešnou pšetéká... 

Foto z archivu souboru 
 

Deník mimoňky  

Příběhy netalentovaný pop hvězdy 
Deník mimoňky je vlastně Deník poseroutky, ale v dívčím provedení. Všechny díly jsou o holce 
jménem Nikki J. Maxwellová. Nedá se říci, že by to byla kniha, ale jen poznámky k jednotlivým dnům, 
záznam, co se jí přihodilo, a to je svázané do knihy. Niki popisuje svoje nálady, zážitky, ponížení, ale i 
úspěchy a hlavně píše o svojí jedinečné lásce Brandonovi. Kniha není psaná ani spisovně, a možná 
proto se mi tak dobře četla. 
Tento díl je o tom, že Nikki potřebuje zaplatit školné, a tak ji napadlo přihlásit se do školní soutěže 
superstar, kde by měl vítěz dostat finanční odměnu a zároveň by z něho byla slavná hvězda. Podaří se 
Nikki zvítězit a získat peníze? To zjistíte, když si knihu přečtete. 

Napsala a ilustrovala: Rachel Renée Russellová      Oliva 
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LEDOVÁ JESKYNĚ (variace) 

Ledový drak 
Byla jednou jedna jeskyně, ve které měl uložené poklady sám velký král trpaslíků. Jednoho dne do 

jejich země přilétl strašlivý ledový drak. Měl na trpasličí zlato velký zálusk. Přilétl k velké jeskyni a 

snažil se vší silou dostat dovnitř. Ale marně. Jeskyně byla očarovaná mocným kouzlem, které nikdo 

kromě krále trpaslíků nedokázal prolomit. Když drak zjistil, že se do pokladnice nedokáže dostat, 

strašlivě zařval a celou jeskyni zamrazil svým ledovým dechem. A poraženě odletěl. Když se druhý 

den trpaslíci probudili, zjistili, co se stalo. Jeskyně byla celá obalená v ledu. Ať do ledu bušili sebevíc, 

nedokázali ho roztříštit. Pak jeden z trpaslíků prohlásil: „Počkejme do jara a led roztaje.“ Na jaře led 

roztál a trpaslíci se dostali k pokladu. Potom se tři dny radovali a veselili. Trpaslíci (a nejen oni) 

zjistili, že někdy je lepší řešit problémy hlavou než silou.              Mates 
 

 
 

Ledový skřítek 
To se jednou (myslím, že to bylo někdy před 400 lety) v ledové jeskyni objevil skřítek.  Jmenoval se 

Tůt. A protože už byl velmi unavený, tak se natáhl na zem a usnul. Když se ráno probudil, byl celý 

rozlámaný a pomyslel si: „Musím si pořídit postel. Takhle by to nešlo“. Ale když se podíval na své 

malé ručky, vyděsil se. Ony totiž slaboučce modře svítily a vycházel z nich podivný chlad. Tůt natáhl 

jednu ruku před sebe, objevil se modrý záblesk a v  tu chvíli stál na podlaze před ním velký rampouch. 

A tak zjistil, že má jedinečnou schopnost - umět vše zmrazit a vytvářet rampouchy. Ledová jeskyně ho 

začarovala.  Ze začátku jen tak občas něco zmrazil, ale pak to začalo. Stal se z něj škodolibý skřet. 

Jakmile se naskytla příležitost nějakému člověku něco zmrazit, nenechal si ji ujít. Lidé ho začali 

nenávidět. Až jednou potkal Tůt malého kluka, který se jmenoval David. David se ho začal ptát:,,Proč 

nám to děláš?“ a ,,Co jsme ti tak zlého udělali?“ Chlapeček byl milý. V tu chvíli si Tůt uvědomil, jak 

je zlý. Rozhodl se, že vše napraví, a David se nabídl, že pomůže. Z Tůta se stal hodný skřítek, který 

každému pomáhal. Jednoho dne však zmizel neznámo kam. Lidé jen vědí, že od toho okamžiku je 

vchod do jeskyně celoročně zamrzlý.Text Wewerka, foto Petr Ondryáš, Druhé patro 
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Ledové vězení 
Kdysi předávno v pravěku, na počátku bytí, existovaly dva kmeny: Wenjové (Vendžové) a Udamové. 

Wenjové měli vůdce jménem Takkar, Udamové měli vůdce Ula. Oba dva kmeny se navzájem nenáviděly. 

A často bojovaly o svá území. Udamové byli zlí, kradli Wenjům vše, co mohli, protože byli silní, větší a 

hlavně jich bylo více. Avšak jednu věc nenáviděli více, nežli cokoli jiného: zimu. A proto Takkar vymyslel 

lest. Vyslal padesát mužů do ledových krajů pro spoustu sněhu. Když se po osmi dnech vrátili, Wenjové 

zaútočili na Udamy a zkoulovali je, aby byli oslabeni. Pak unesli Ula a chtěli po něm, aby jim Udamové 

vrátili, vše co ukradli, a aby je nechali být. Avšak Ul měl silnou vůli a nedal se. Proto Takkarovi nezbylo 

nic jiného, než jej přivázat do jedné z jeskyní v ledovém kraji. A aby toho nebylo málo, vyléval vodu 

seshora dolů do jeskyně tak dlouho, dokud celý vchod do jeskyně nezmrzl a nevytvořil tak dokonalé 

Ulamovo vězení jako trest za jeho činy. Dva měsíce na to se všichni Udamové konečně vzdali a žili s 

Wenji v míru až do smrti. A co se stalo s Ulem? Ten, když se dozvěděl, že se jeho vojáci vzdali, 

dobrovolně zůstal ve vězení navždy. Pravěký konec.                 Dody 
 

Těšíš se na jarní prázdniny??? Co budeš dělat? 
Martin Hruška 6. A - Budu chodit ven s kama-

rády, jezdit na penny boardu a hrát hry na PC. 

Marek Ježík 6. A - Pojedu si zajezdit na běžkách 

a do Jump Parku. 

Honzik Erben 4. B - Jedu na lyže. 

Šimon Paclt 6. B – Jedu s tátou stanovat. 

Eva Kůsova 5. B – Pojedu na rybářskou výstavu. 

Pavel Pěchouček 8. A – Budu sedět u počítače a 

nevylezu z domu. 

Tereza Kozáková 8. A – Pojedu s kamarádkami 

do kina.              Ptali se Alex a Honza 

     
Mařenka si za dveřmi s dvěma kufříky plných panenek váže botičky, když se jí maminka ptá: 

„Kampak, mladá slečno, kampak?“ „Naštvala jsi mě, mami, vracím se k čápovi.“ 

Mladý tatínek nakupuje v supermarketu a tlačí před sebou vozík s vřískajícím dítětem. Muž 

však zachová chladnou hlavu a neustále opakuje: „Klídek, Franto, uklidni se, nekřič, klid.“ 

Zpozoruje to jedna zákaznice, odbornice na výchovu, přijde k muži a chválí ho: „To děláte 

dobře, že s Františkem mluvíte jako s dospělým, takhle z něho vyroste vyrovnaný, 

sebevědomý muž!“ „Paní, ale Franta jsem já.“ 

Pohádkové klání v šestce 
Moderní pohádka 

Bylo nebylo jedno malé království nedaleko řeky plné ryb. Tam chodil starý král odpočívat. Snažil  se chytit 

rybu k večeři. Ale nedařilo se mu to. Za své rybářské neúspěchy vinil svou mladou vitální ženu. Místo aby 

běhala kolem krále, běhala raději podél řeky a plašila mu ryby.  

Král měl dceru, která hrála basketbal v místním klubu. Každý den po škole si vzala sluchátka s MP3 

přehrávačem, skočila na skateboard a jela na trénink. Často také navštěvovala s kamarádkami  známý hudební 

klub TANČI, DOKUD MŮŽEŠ. Když jí bylo 18, zamilovala se do hezkého a milého mladíka Krasoně. Ten 

bohužel nebyl urozeného původu. Proto jim všichni svatbu rozmlouvali. Krále se dcery zželelo, a proto se 

rozhodl dát mladíkovi šanci. 

„Jo, dám ti svou dceru, ale nejprve musíš splnit tři úkoly. Pokud se ti to ale nepovede, odevzdáš veškerou 

svou elektroniku na celých 10 let!“ pravil přísně král, „tvůj první úkol je zaběhnout maraton rychleji než 

trénovaná královna!“ Po třech měsících tvrdé dřiny a tréninků se mu podařilo zdolat maraton o 9 sekund rychleji 

než sama královna. Jé, ta byla zklamaná! Král kývl hlavou: „Ano, první úkol jsi splnil, ale čekají tě ještě další 

dva. Tvým druhým úkolem bude sníst za jednu hodinu 90 palačinek.“ I toto Krasoň splnil, ale špatně mu bylo 

ještě čtrnáct dní. Panovník na nic nečekal a pravil: „Vidím, že jsi velmi šikovný a o ruku mé dcery opravdu 

stojíš. Poslední úkol už bude velmi jednoduchý. Musíš mít štěstí a vyhrát přímo nade mnou KÁMEN-NŮŽKY-

PAPÍR, máš tři šance!“  Krasoň měl velikou kliku a vyhrál. Šťastný hoch tedy požádal princeznu o ruku.  

Ta ale překvapila: „Sorry, já jsem si svatbu rozmyslela! Raději se budu věnovat basketu.“ 

Zklamaný Krasoň šel smutek rozběhat kolem rybníka – a představte si se šťastnou královnou, která už 

nemusela běhat sama. Od té doby plašili pravidelně společným běháním královi ryby.   A.Hampejsová 6.B 
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Pohádkové klání v šestce 
Výprava do Sladkého údolí 

Byla nebyla jedna třída. Nebyla to nijak zvláštní třída, 

jen často zapomínala domácí úkoly. Konečně se to 

lepšilo. A tak je za odměnu vzala paní učitelka na 

výlet. Děti se jako vždy dívaly do mobilů a moc je 

nezajímalo, co se děje. Pak ale nepozorný řidič usnul a 

autobus sjel do jezera vedle silnice. Dříve než se 

potopil, paní učitelka otevřela dveře. Když se pak 

všichni vyškrábali na břeh, nebyli u silnice, ale v 

lízátkovém lese. Paní učitelka všechny spočítala a 

zděsila se: „Kde je Adam!!” „Jen si šel dát lízostrom!” 

odpověděl Marek. A tak když Adam dojedl, vydali se 

prozkoumat okolí. Po chvíli hledání našli Perníkové 

království. Všichni byli jako v ráji. Divili se, co vše tu 

je: čokořeka, malintráva, lízostromy, a dokonce někdo 

vycházel z čokozámku a říká: „Jsem král Perníček II.“ 

A pokračuje: „Vítejte ve Sladkém údolí, kde všichni 

mlsají, mlsají a mlsají“. Matyáš se mu okamžitě 

zakousl do nohy: „Ham mňam mňam mňam“. Všichni 

se zděsili a Perníček II. říká: „Všichni jste ve velikém 

maléru, jste nevychovaní, budete tudíž vyhoštěni.“ 

„Ale vždyť jsme před chvílí přišli!!“ řekla třída 

sborově. „Jedině že byste vysvobodili moji dceru ze 

spárů draka, který žije ve Smějící se jeskyni“. „Proč se 

jmenuje Smějící se jeskyně?“ zeptal se Pavel. 

„Protože když drak řve přes lízátkové špice, zní to 

jako smích,“ odpověděl král Perníček II.  

No a tak se podle mapy a s vybavením, které jim 

Perníček II. dal, vydali na cestu do Smějící se jeskyně 

porazit draka a zachránit princeznu. Překonali spoustu 

překážek, a když už se dostali k jeskyni, drak zařval, 

ale jak říkal král, slyšeli jen: „Ha ha ha ha.“ Poté drak 

vyšel z jeskyně a Martin vykřikl: „Vždyť je to obří 

gumový méďa!!“ Dlouho s ním pak bojovali, až 

Matyáše napadlo: „Sníme ho!!“  A tak se do něj 

pustili. Když dojedli, zachránili princeznu a dovedli ji 

zpět ke královi. Od té doby tam všichni žijí šťastně až 

do smrti. SLADKÝ KONEC.  
Matyáš Wojewoda 6.A 

 

 

 

Záhadná planeta 
Příběh se odehrál  v době, kdy ještě lidé neobývali zemi, 

ptáčkové nelétali v oblacích a mravenečkové se 

neprocházeli po lesních cestičkách. 

Kdysi dávno se na jedné planetě objevilo několik 

mladých lidí. Chovali se jako zvířátka. Lezli po 

stromech, kousali se navzájem a jedli rostliny, které se 

na planetě vyskytovaly. Zajímavé bylo, že znali všechny 

pohádky, které si každý den vypravovali. O Červené 

karkulce, O Sněhurce a sedmi trpaslíkách, O Popelce... 

Občas na planetě přistála kosmická loď, ze které vždy 

vystoupil dospělý člověk, který je učil číst, psát a 

počítat. Tak se to odehrávalo několik dní, týdnů, 

měsíců,  až do doby, kdy se na planetě objevila 

obrovská kosmická loď, ze které se ozvalo: ,,Nasedat, 

zde už nemůžete zůstat, do této planety narazí obrovský 

meteorit, který vše zničí.“  Všichni rychle nastoupili a 

odletěli. A protože jsem se na planetě objevil taky, 

odletěl jsem s nimi.  

Přistáli jsme na pohádkové planetě, kde žili zlí skřítkové. Hodili nás do hluboké rokle. Trápili nás hlady a žízní. 

Snažili jsme se s nimi dohodnout. Navrhovali jsme jim, že pokud nás pustí, jsme ochotni jim darovat naše 

bohatství: ,,Umět číst, psát a počítat.'' Souhlasili pod podmínkou, že musíme po dobu dvanácti dnů uhodnout 

každý den jednu hádanku. Hádanky byly těžké, ale vždy jsme je společnými silami rozluštili. Nastal dvanáctý 

den,  ale poslední hádanku se nám nedařilo vyřešit, ať jsme se sebevíc namáhali.. ,,Co teď? Teď tady zahyneme!'' 

říkali jsme si všichni. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se velký had, který nám pošeptal správnou odpověď: 

,,Kobra''. 

A my jsme vyhráli. Ze zlých skřítků se stali hodní a my je naučili číst, psát a počítat. Oni nám za to darovali 

kosmickou loď, abychom si mohli najít domov, kde by se nám dobře žilo. Rozloučili jsme se a odletěli. Určitě se 

všichni ptáte kam? 

Ocitli jsme se v malém krásném městečku zvaném Kouřim. Ano, je to tak. Ti mladí lidé jsme byli my, žáci 6.A, 

a ti dospělí, které přivážela kosmická loď, byl náš pedagogický sbor.  

Zazvonil budík a já jsem se probudil a uvědomil si, jak je dobře, že to, co jsem viděl a zažil, byl jen sen, 

pohádka, která se nezapomíná.                                  Text a ilustrace Martin Hruška 6.A 
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Proč je zima krásná? Našel jsem nejméně pět důvodů! 
 

 
 

Zima přichází každý rok, jako bílý plášť přikrývá naši krajinu. Není to krása? Samozřejmě, a 

proto jsem přemýšlel, proč je podle mě zima skvělé roční období. 

Všechno je bílé - Pokud v zimě napadne sníh, tak všude, kam se podíváme, je bílo. Někoho z toho 

možná bolí oči, ale v kterém jiném ročním období tohle uvidíme? Navíc v čistém bílém sněhu je 

krásně vidět každá stopa. 

Můžeme provozovat zimní sporty - Téměř každou zimu jsou takové podmínky, které umožňují 

provozovat zimní sporty. Pokud zrovna nenasněží, stačí, aby zamrzl rybník, a hned si lze jít zahrát 

hokej nebo jen tak zabruslit. 

Ale taky nemusíme chodit ven - Tímto bodem si tak trošku 

protiřečím vzhledem k bodu předchozímu. V létě neustále 

slyšíme, jak máme jít ven, protože je tam krásně, nýbrž v zimě to 

bývá i naopak - slýcháme, že ven nemáme chodit, protože je 

příliš velká zima.  

Vánoce a svátky - Samozřejmě, když se řekne zima, tak nás 

napadnou vánoční svátky. A po nich pak další, které pro mě 

nejsou až tak důležité, například Silvestr a Valentýn. V zimě si 

ale také připomínáme Den vzniku samostatného Českého státu 

(1993) nebo výročí zvratu ve 2. světové válce (kapitulace 

německého generála Pauluse v bitvě u Stalingradu)  

Pozorování přírody - V zimním období je ve sněhu vidět každá 

stopa, nejen lidská, tudíž se dá krásně pozorovat lesní zvěř. I 

když k tomu, abyste viděli zvěř, nemusíte chodit daleko. Stačí 

dojít k nejbližšímu krmítku a sledovat ptáčky, kteří přiletí krmit 

se. Pokud jim nasypete! 

Text Marek, fotografie z probíhající fotosoutěže 
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Přečti si ságu 

Letopisy Narnie 
Tuto knihu jsem dostala 

k svátku. Musím říct, že 

přečíst ji mi trvalo dost 

dlouho. 
To proto, že je to komplet všech 

sedmi dílů a má 676 stran. Někteří 

z vás možná viděli jeden z filmů 

nebo četli knížku. Já sama jsem 

viděla všechny filmy (i když se 

s knihami moc neshodují). Těším 

se na další, který filmaři slibují na 

rok 2018. Všechny díly se 

(alespoň částečně) odehrávají 

v zemi Narnii. A vždy s hlavními 

hrdiny bojuje za dobro bájný lev 

Aslan. A teď k jednotlivým dílům: V 1. díle se dozvíte, jak Narnie vznikla, když se dvě malé děti 

Digory  a Polly dostaly do moci šíleného strýčka Andrewa a jeho pokusů. V 2. díle zjistíte, co se stalo, 

když sourozenci Petr, Zuzana, Edmund a Lucka objevili v domě starého profesora tajemnou skříň a za 

ní tajemný svět Narnii. Ten však ovládá zlá bílá čarodějnice. Ve 3. díle si přečtete, co prožil mluvící 

kůň Brí a chudý chlapec Šasta na útěku z kruté země Kalormenu 

do bezpečné a šťastné Narnie. Po cestě prožili hodně 

dobrodružství, strachu, nebezpečí a intrik. Ve 4. díle odhalíte, jak 

to bylo, když se Petr, Zuzana, Edmund a Lucka znovu vrátili do 

Narnie, aby ji zachránili před válkou a pomohli princi Kaspianovi 

zvítězit nad falešným králem a získat zpátky jeho trůn. V 5. díle 

prožijete úžasná dobrodružství se statečným Kaspianem, Luckou, 

Edmundem a jejich bratrancem Eustaucem na lodi Jitřní poutník 

při objevování nových, nepoznaných končin a při hledání 

ztracených lordů a konce světa. V 6. díle se vydáte  na dlouhou 

cestu spolu s Jill a Eustacem, kteří hledají ztraceného prince 

Riliana, milovaného syna krále Kaspiana, jenž zmizel při pátrání 

po vrahovi jeho matky. V 7. díle zažijete i poslední dny existence 

Narnie, kdy země prožívá nejtěžší boj. V zemi se rozmáhají lži a 

faleš a pouze král spolu s hrstkou oddaných může zabránit zničení 

všeho, co je jim tak drahé v krásné a tajuplné zemi Narnii.  

Kniha se mi moc líbila, protože mám ráda knihy s bájnými 

postavami a dobrodružstvím. Jestli vás popis zaujal, přečtěte si 

celou sérii, anebo se podívejte na filmy. Určitě ji doporučuji těm, 

kteří mají rádi dobrodružné a fantasy příběhy.  

Wewerka 

 

*     *     *     *     * 
Řešení z olympiád: 

Pythagoriáda 18, dějepisná olympiáda – 1. pevnosti na obranu státu, které Marie Terezie založila  

2. Polsko, které si rozdělily Prusko, Rusko a Rakousko, olympiáda z českého jazyka - 1. V letadle se 

mi špatně pracuje. V letadle mi je špatně od žaludku. 2. Na stěnách visely obrazy, které malovaly děti. 

Na stěnách visely obrazy, na kterých byly namalovány děti. Na stěnách visely obrazy, které patřily 

dětem.
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Příběhy anglicky 
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 Páťáky straší nová strašidla!!! 
Bojíte se taky??? 
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A taky něco pro zasmání: 
Učitelka se ptá třídy, zda už někdy někdo 

z nich zachránil někomu život? Přihlásí se 

malý, neduživý chlapeček, že on zachránil 

život svému synovci. „Tak to jsi malý 

hrdina!“ rozplývá se učitelka. „A jak jsi to 

dokázal?“ „Schoval jsem ségře 

antikoncepci!“ 
 
Pepíček se ptá své tetičky:  „Teto, co máš v břiše?“  
„Miminko,“ teta na to. „A máš ho ráda?“ „To víš, že 
mám, Pepíčku.“ „Tak proč jsi ho teda sežrala?“ 
 

Malá Zuzanka pláče mamince, že jí bolí 

bříško. „To proto, že je prázdné, kdybys 

v něm něco měla, nebolelo by tě,“ odpoví 

maminka. Když večer přijde tatínek z 

práce, vzteká se, že ho celý den bolí 

hlava. Přijde k němu Zuzanka a povídá mu: 

„To proto, že je prázdná, kdybys tam 

něco měl, nebolela by tě.“ 
 
„Tati, je Rudé moře opravdu červené?“ „Ty máš ale 
blbé otázky, nemáš tam nějakou inteligentnější?“ 
čílí se otec. „Mám, kdy umřelo Mrtvé moře?“ 
 

 „Řekni mi, Honzíku, kolik noh má blecha?" 

„Propánajána, paní učitelko, vaše starosti 

bych chtěl mít."

 
Malý Honzík říká ve škole své kamarádce: „Pojď, 
zahrajeme si na zoo..." „A jak se to hraje prosím 
tě?" „Já budu opice a ty mi budeš nosit banány." 
 

Přijde holčička pozdě do školy. Přistihne ji 

ředitelka a říká: „10 minut zpoždění.“ A 

holčička říká: „Z toho si nic nedělejte, já 

taky, paní ředitelko.“ 
 
„Babičko, kam jedeš na tom kole?“ 
„Na hřbitov, Tomášku.“ 
„A kolo přiveze nazpátek kdo?“ 

 

 „Venoušku, proč si někdy nechodíš hrát s 

kamarády?“ „Mami, ty bys kamarádila s 

někým, kdo pořád žaluje, brečí a nic 

neumí?“ „To ne, Venoušku.“ „Tak vidíš, oni 

taky ne.“ 
 
Povídá učitel žákovi při předávání vysvědčení: 
"Raději jsem ti dopsal na zadní stranu vysvědčení i 
telefon na LINKU BEZPEČÍ." 
 

Nervózní otec přešlapuje na chodbě 

porodnice, když se konečně otevřou dveře 

a v nich stojí sestřička s dvojčátky v 

náručí. Chlap je chvíli zaražený a pak 

povídá: „Dobře, beru toho napravo.“ 
 

 

Najdeš cestu oběma labyrinty? 
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  Autoři komiksu Mates a Fífa 
 

Bertík poprvé v životě vidí páva a nadšeně volá:  

„Jé podívej, tati, jak ta slepice krásně kvete!“ 
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Propadáte? Jedete do USA! 
Jistě si vzpomínáte na loňský výlet žáků naší školy do Velké Británie a 

do Rakouska. Žáci, kteří se vloni takového výletu účastnili, byli předem 

vybráni a do ciziny jeli především za odměnu. Nyní to bude naopak.  
Samozřejmě nejsme jediná škola, ve které se takové výlety pořádají. A podobně 

jako u nás, tak i ostatní školy si účastníky předem vybrali podle prospěchu a 

zásluh. Ti, kteří se moc dobře neučí, tedy bohužel zůstali doma a byli připraveni o 

spoustu životních zážitků. Jestli vám to přijde nespravedlivé, tak nejste sami. 

Ministerstvo školství si to též myslí, a proto se od roku 2018 budou konat revoluční změny. Vše je 

stoprocentně potvrzeno, nic už nelze vyvrátit. Na posledním zasedání školská komise uvažovala, do 

jakých směrů a proudů investovat v příštích letech finance. Nakonec se rozhodlo. Peníze se od ledna 

příštího roku budou investovat do méně vzdělaných a úspěšných žáků, kteří dle ministrů mají mnohem 

obtížnější průběh sebevzdělávání právě kvůli nemožnosti odreagování se podobným způsobem, jaký 

mají jejich chytřejší spolužáci. Aby jim tato ztracená léta ministerstvo vynahradilo, rozhodlo se poslat 

tyto žáky rovnou přes oceán, až do Spojených států. Pobyt by měl trvat okolo dvanácti až čtrnácti dnů 

a žákům by měl být hrazen nejen pobyt, stravování, doprava, ale dokonce by každému účastníku mělo 

být uděleno 10 dolarů jako kapesné. Zda se bude jednat o ubytování v hotelu nebo o výměnný pobyt 

ještě není jisté. Ať je to tak nebo tak, už jen podle posledních zveřejněných informací se chystá 

obrovský projekt, který splní sny mnoha méně úspěšným žákům. Jediné, čeho se ministerstvo obává, 

je, že se záměrně zhorší prospěch žáků, a tak se rychle vymýšlí levná alternativa pro chytřejší žáky. 

No, nevím jak vy, ale já odteďka na školu úplně kašlu.      

Honza  
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