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Stalo se 
22. 3. se chlapci z devítek účastnili 

turnaje v sálové kopavé v Kolíně 

23. 3. vyrazili naši turisté z kroužku 

směr Malotice, Doubravčany, Zásmuky 

26. - 27. 3. měly 4. třídy teorii 

dopravní výchovy 

29. 3. – 2. 4. jsme měli velikonoční 

prázdniny 

1. 4. se konala Lipanská stezka 

5. 4. v rámci primární prevence 

absolvovala 4. A komunikační program  

6. 4. proběhl od 13:00 do 17:00 zápis do první třídy (foto) 

7. 4. vyrazil KMD na poslední letošní představení – Zkrocení zlé ženy do Divadla Na Vinohradech 

12. 4. se zúčastnila okresního kola přírodopisné olympiády Petra Kadlecová ze 7. B, 

umístila se na krásném 4. místě, gratulujeme!! 

12. 4. proběhly přijímací zkoušky na čtyřleté obory  

13. 4. přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia 

16. 4. na 1. stupni proběhl program ke Dni Země věnovaný tématu Les 

16. 4. začal sběr starého papíru, trval do 25. 4. (výsledky budou v dalším čísle)  

16. 4. proběhly další přijímací zkoušky na čtyřleté obory 

17. 4. další přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia 

17. 4. začala školní výstavka maket návrhů školních zaHRAd snů, které vytvořily sedmé třídy (na 

fotu M. Bílkové) 

19. 4. měla 6. B odložený preventivní program Vztahy ve třídě a bezpečné chování na internetu 

19. 4. jely první třídy do Kolína na exkurzi k místním hasičům 

20. 4. putoval turistický kroužek do Sázavy 

20. 4. měli tvořivé odpoledne v keramické dílně rodiče a děti ze 4. B 

23. 4. se žáci 2. stupně účastnili programu ke Dni Země - 

navštívili Zoo v Praze, zdolali Lipanskou mohylu, doputovali 

na místo vyvraždění Slavníkovců a vyslechli si tam netradiční 

přednášku, cestovali stezkou do Zasmuk a zpět 

23. 4. jela 2. AB do Arboreta v Kostelci nad Černými lesy 

23. 4. vyrazila na netradiční exkurzi do rodinného muzea p. 

Církvy v Toušicích 4. C a 5. A 

23. 4. Tomáš Chlubna z 9. A reprezentoval školu 

v biologické olympiádě v Kolíně – získal 3.místo a 

postupuje do kraje!! Gratulujeme!!  

23. 4. se konala pedagogická rada 

23. 4. od 17:00 proběhly třídní schůzky 

25. 4. končil sběr starého papíru 

29. 4. pasování prvňáčků na čtenáře 

30. 4. měli jsme ředitelské volno 
 

Stane se: 
4. 5. se několik zástupců redakce Puzzlíku zúčastní vyhlášení krajské soutěže Školní časopis roku v Praze 

4. 5. budou soutěžit na Poháru rozhlasu mladší žáci z 6. a 7. tříd 

7. 5. bude ředitelské volno 
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10. 5. se koná Mc Donald´s Cup pro 4. a 5. třídu 

10. 5. se budou někteří žáci účastnit přeboru škol v orientačním běhu v Praze 

10. 5. čeká 1. - 3. třídu návštěva Bovýska 

11. 5. se koná Mc Donald´s Cup pro 1. – 3. třídu 

14. 5. se fotografujeme 

15. 5. proběhne ve spolupráci s Aktivními zálohami Armády ČR Den ochrany člověka za běžných 

rizik a mimořádných událostí 

15. 5. dojede zahrát pro 1. stupeň své školní představení divadelní kroužek ze ZŠ Plaňany 

16. 5. se koná Pohár rozhlasu pro starší žactvo z 8. a 9. tříd 

17. 5. navštíví 4. C místní skanzen 

18. 5. končí plavání 1. AB, 2. B, 4. C a 5. B 

21. 5. se koná beseda o vzniku animovaného filmu s režisérem Podolským, tvůrcem večerníčku 

Krysáci, beseda je určena pro 4. - 6. ročník 

21. 5. - 23. 5. proběhnou Dny pro záchranu života, preventivní zdravotnický program 

21. 5. vyrazí na preventivní program do Kolína devítky - Hrou proti AIDS 

  

Rok 2018- 100 let od vzniku 

samostatného Československa   
Republika existuje 100 let! Napadlo tě, co se 

za posledních 100 let stalo? Naše letošní nová 

rubrika připomene některé zajímavosti této 

převratné stovky. Vždyť naši praprarodiče žili 

úplně jinak než my. 

 

Soutěž „VÍŠ, CO TO Je?“ 

Nové výsledky! 

Ve vitríně se nacházel mincíř, z hadačů byl 

vylosován a přednostenku na oběd dostal 

Ondřej Coubal z 9. B. Pak žáci měli těžký 

úkol. Čekala je pomůcka na rýsování, kterou 

používali (a v trochu jiné podobě používají i 

dnes) truhláři, říká se mu rejsek, ten uhodl 

Lukáš Polzer ze 4. B. Na konci dubna si 

mohli všichni prohlédnout váleček na 

zdobení perníků. Ve vitríně se nachází 

řada dalších zajímavých předmětů. 

V současnosti je to výstavka starých 

školních dokumentů, vysvědčení, ale i 

kalamář, brýle a hodinky- tzv. 

cibulovky. 
 

PROSÍME VŠECHNY OCHOTNÉ!!! 

POTŘEBUJEME DALŠÍ NEOBVYKLÉ 

VĚCI Z MINULÉHO STOLETÍ, 

ZAPŮJČTE! 



Žijeme ve škole… 

 

Duben 2018   4 

Jak se krotí ženy? 
Sobotní večer 7. 4. jsem strávila s Klubem mladého diváka. V Divadle Na 

Vinohradech se totiž hrála komedie Zkrocení zlé ženy. 
Tato hra je od nejznámějšího dramatika všech 

dob Williama Shakespeara. Zkrácený děj vypráví 

toto:  Baptista Minola je bohatý šlechtic 

z Padovy (město v severní Itálii). Má dvě dcery – 

starší hádavou Kateřinu, která musí mít vždy 

poslední slovo a touto pověstí je známá po celé 

Padově, a mladší, krásnou a možná trošku 

rozmazlenou Bianku, o kterou všichni muži mají 

zájem. Ale Baptista se rozhodl, že nejdříve 

provdá starší Kateřinu a až potom Bianku. Tím 

nejsou nadšeni dva Biančini nápadníci Gremio a 

Hortensio. Zároveň do Padovy přijíždí Lucenzio 

(syn starého šlechtice z Pisy) se svými 

služebníky Traniem a Biondellem. Lucenzio se 

do Bianky zamiluje a vymyslí lest. Bude se 

vydávat za učitele a přihlásí se, aby učil Biancu, 

a jeho sluha Tranio se bude vydávat za něj. 

Mezitím se na scéně objevuje Petruccio – 

šlechtic z Verony se svým sluhou Grumiem. 

Petrucciovi jde jenom o peníze, a tak se 

rozhodne, že si Kateřinu vezme. Svatbu domluví 

na příští neděli a Kateřina nemá moc radost. 

Příští neděli přijede Petruccio s Grumiem na 

svatbu pozdě a v hrozných šatech. Stejně si však 

Petruccio Kateřinu vezme, tatík je rád, že se jí 

zbaví (i když si ostatní klepou na čelo). Společně 

pak novomanželé odjedou na Petrucciův hrádek, 

kde je již očekává sluha Kurt s ostatními 

služebníky. Tam Kateřině muž nedává najíst, 

nabízí jí sice pohodlí, ale nedopřává jí ho a tím ji 

postupně krotí. Mezitím v Padově dovolí Batista 

falešnému Lucenziu vzít si Bianku, ovšem když 

přijede jeho otec a dá mu svolení. Pravého 

Lucenzia a jeho sluhy napadne, že když je 

falešný Lucenzio, proč by nemohl být falešný 

otec. Takže se to pěkně zamotá. Nakonec se vše 

vysvětlí a koná se svatba. Na hostinu přijíždí i 

Petruccio s Kateřinou. Když ženy odejdou na 

chvíli do domu, muži se vsadí, kdo z nich má 

poslušnější ženu. Každý si nechá po sluhovi 

poslat pro ženu, a komu hned přijde, ten vyhrál. 

Kupodivu jediná přišla Kateřina. Ta pak ještě 

dostala od Petruccia úkol přivést ostatní a 

vysvětlit jim, co to je láska k muži. Petruccio 

vyhraje 20 000 zlatých od Batisty za to, že 

dokázal Kateřinu zkrotit. Konečná řeč Kateřiny 

k dalším ženám je dost antifeministická. Ono 

vlastně celé představení má být o vyvrácení 

starého názoru, že žena je podřadnější než muž, 

akorát s trochou humoru a nadsázky. Celkově se 

mi představení moc líbilo.          Wewerka 

 

Tom Sawyer a Hacklbery Fin zpět… 
O poslední březnové středě jsme místo školy vyrazili my 5. B do Kolínského divadla 

na představení o Tomovi Sawyerovi a jeho příteli Hackleberym Finovi. 
Toto podání bylo zajímavé hlavně svým zmodernizováním. Je třeba známo, že Hacklebery byl sirotek 

a bezdomovec a že děj se odehrával dávno, ale v této úpravě bydlel Huck v kontejneru z přelomu 20. a 

21. století. Postavy kluků hráli dospěláci, tak to bylo velmi srandovní, mně se líbil herec, který 

výborně ztvárnil Sida – alias mazánka tety, která Thoma vychovávala, jelikož mu umřela matka.  

Tom sice svou tetu v lásce zrovna neměl, protože Sidovi nadržovala a k němu byla přísná, ale na konci 

příběhu se jí za všechny lumpárny omluvil, protože zjistil, že vlastně tak hrozná není. A samozřejmě - 

byla tam i osudová láska… Tom se zamiloval do své pěkné spolužačky a ona do něj. Prostě dětská 

láska na první pohled. 

Mně se představení docela líbilo, i když příběh byl trochu upraven, vždyť divadlo je přeci vždy 

kulturní zážitek, ať už to jsou Krakonošovy pohádky nebo Shakespeare.           Štěpán 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -     

„Pecháčku, řekni mi, kolik zbyde tvé mamince peněz, když si vezme 

stokorunu a za šedesát korun si koupí šátek?“ 

„Prosím, vůbec nic.“  

„Jak to: nic? Ty Pecháčku, vůbec neznáš matematiku!“  

„A vy, pane učiteli, neznáte naši maminku…“ 
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Hrajeme si ve školním klubu 

Už asi každý ví, že ve školním 

klubu se hodně soutěží. 

Převážně každou středu se 

rozdělujeme do skupin a 

posilujeme týmového ducha. 

Upevňujeme si při tom i své 

znalosti českého pravopisu, třeba 

u hry Rychlá slova, kdy se dvě 

skupiny snaží co nejrychleji 

sestavit z kartiček určené slovo 

tak, aby bylo gramaticky 

správně. Ve hře Slož a odpověz, 

musí děti ve skupině co 

nejrychleji složit puzzle 

s otázkou a odpovědět. Vyhrává nejvíce správných odpovědí. Také si rádi zahrajeme skupinové Město 

jméno. To samozřejmě každý zná. My si k tomu jenom přibereme pomocníka, mapu ČR, a hrajeme 

v týmech. Víc hlav víc ví... Při hře Elektrický proud nejde v žádném případě o život, ale o postřeh  . 

R. Vedralová 
 

Běháme  

jako o život! 
V úterý 10. 4. v rámci 

tělesné výchovy vyrazily 

dvě skupiny šesťáků 

poklusem na Lipanskou 

mohylu. Čtrnáct (!!!) 

úspěšných běžců 

dorazilo až k mohyle! 

Ostatní se museli kvůli 

časové tísni otočit 

nedaleko „vysněného“ 

cíle. Všichni běžci byli 

moc stateční, 

blahopřejeme k pěknému 

výkonu!     

Text M. Hampejsová 

a foto dobytí mohyly 

 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

„Pepíku, ukaž nám na mapě cestu z Prahy do Brna.“ Pepík ukazuje a 

najednou udělá velikou okliku. 

„Prosím tě, proč zrovna tímhle směrem? Vždyť to jde i blíž!“ 

„Nejde, dnes ráno v rádiu hlásili, že silnice je uzavřena a musí se 

jezdit jinudy.“ 
 

„Honzíku, jak zatlučeš hřebík, aby ses neuhodil?“ 

Nechám ti ho podržet, tati!“ 
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Program Les děti bavil 
V pondělí 16. 4. naši školu navštívila 

skupina lektorů pořádající ve školách 

program s názvem Les a co je v něm. 

Dozvěděli jsme se spoustu věcí, jak se v lese 

máme chovat, jak o něj pečovat, kdo v něm žije, 

co v něm roste a na co z toho si máme dávat 

pozor. Přednášeli nám o různých zvířatech a 

podrobně vysvětlili jejich chování. Dozvěděl 

jsem se třeba, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy: 

rohy mají vždy samice např. krávy a kozy, ale 

parohy mají vždy samci jako jelen, kozel a srnec. 

Zajímavé je, že rohy jsou duté a nesundávají se. 

Naopak parohy jsou plné a samec si je vždy na 

konci zimy sundá a do jara mu dorostou. Zaujalo 

mě, že když vás uštkne zmije, máte 24 hodin (tudíž den) na to, abyste se dostavili k doktorovi, jelikož 

její jed napadá tělo a krevní oběh velmi pomalu. 

Došlo i na houby, probírali jsme jak nejedlé a 

jedlé, ale taky jedovaté. U jedlých hub je to 

jednoduché, normálně je můžete sníst. Ale u 

nejedlých je pravidlo, že se nejí kvůli své chuti, 

která signalizuje žaludeční křeče či jiné 

problémy, které nastanou po pozření (proto 

nejedlé). A nakonec jedovaté, ty dokážou 

člověku působit nejen strašné bolesti (např. 

muchomůrka červená), ale i takové, které mohou 

zabít celou rodinu jedním kloboukem 

(muchomůrka zelená nebo muchomůrka 

tygrovaná). Na závěr přišly stromy a s nimi i 

jejich poznávaní. Tak třeba spousta lidí si plete 

smrk a jedli, ale je tam jedna odlišnost (viditelná ). U smrku visí šišky dolů a u jedle vždy nahoru a 

šišky opadají tak, že prostředky těch šišek zůstanou na větvi. Anebo si pamatuji zajímavost o 

listnatých stromech, dub je neopadávající listnáč, který sice zhnědne, ale listí si vymění až na jaře, 

takže se počítá za neopadávající.  

Na závěr bych jen řekl, že to bylo velmi přínosné a poučující, takže jsem rád, že takovéhle 

programy jsou, jelikož si to užijeme.                  Štěpán 

 

Ptali jsme se žáků prvního stupně na program Les. 
Líbila se ti přednáška? Jaké je tvé oblíbené zvíře z lesa? 

Co tě nejvíce bavilo, dozvěděl ses něco nového? 

Lucka 3. A: Přednáška se mi líbila a hodně jsem se toho dozvěděla. 

Lucka 1. C: Dozvěděla jsem se moc nových věcí. Mám ráda jelena. 

Verča 1. C: Za zvíře se mi líbilo prase divoké. 

Šimon 1. A: Moje oblíbené lesní zvíře je liška. 

Jan 1. A: Moc se mi to líbilo a mám rád lišku a prase divoké. 

Tonda 1. A: Líbilo se mi, že jsme si mohli sáhnout na zvířata. A zaujalo mě povídání o ošetření 

kousnutí zmije. 

Nikita a Wewerka 
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Jaké byly přijímací zkoušky? 
Jako každý rok i letos se konaly příjímací zkoušky na střední školy. A i  tentokrát 

to bylo opravdu zajímavé... 

Z mého pohledu byl test z češtiny snadno řešitelný, pokud člověk dával dobrý 

pozor a uměl dobře číst.  Za zmínku nicméně stojí text o šišlavém upíru Ottovi-

ikonografovi, který se přišel ucházet o místo do jedné z regionálních poboček 

novin… jeho vada řeči byla opravdu těžká!   

Matematika byla o dost horší. Prý těžší než vloni… Jistě jste mnozí slyšeli o traktoru s tubou barvy 

zaklíněnou v kole, která dělá červené fleky na silnici, nebo o třech chlapcích, kteří se snažili dostat do 

cíle své cesty opravdu krkolomně. Jeden z nich- Vojtěch - šel 90 m pěšky, pak jel na koloběžce 

(kterou asi kdesi ukradl), posléze ji 60 m před cílem zahodil a dorazil pěšky. Stále však snad lepší, než 

barevné tabulky s měnícími se čísly či úhlopříčka ze čtverců….  

Mnoho z nás napadla při vyplňování testu stejná otázka: Koho to sakra zajímá, co se děje Vojtěchovi? 

Odpověď je jasná. Nikoho!  

Nicméně doufejme v dobré výsledky a přejme všem deváťákům, aby se dostali na svoji vysněnou 

školu! Jonáš 

Ptal jsem se svých spolužáků, co na přijímačky oni: 

Byla těžší matika nebo čeština? A co konkrétně? 
Míla 9.A Matematika v prvním kole byla těžší a nejvíce mě dostal traktor. 

Pavel 9.A Určitě matematika. Nejdřív traktor, pak týpci na koloběžkách.  
A z češtiny mě dostal šišlavý Otto. 

Jakub 9.A V matematice úhlopříčky z kostek. 

Iva 9.B Traktor v matice byl nejtěžší. 

Ondra 9.B Celá geometrie. 

Marek 9.B Nejtěžší byl traktor. 

Verča 9.A Bylo to hodně špatný. Hlavně ty koncový úlohy z matiky. 

Bára 9.A  Celý to bylo špatný. Hlavně matika. 

 

Karel Čapek v Kouřimi 
V březnu jsme měli v naší škole Karla Čapka. Ne, že by přijel osobně , ale dva docela vtipní chlápci 

nám divadelním představením přiblížili jeho tvorbu. V repertoáru pro nás měli připraveno devět 

pohádek z knihy, jak jinak, než Devatero pohádek. Bohužel nebyl čas na všechny, takže jsme si 

museli vylosovat jen dvě 

z nich. Los padl na 

Loupežnickou pohádku a 

Tuláckou pohádku. Obě 

byly zahrané moc pěkně a 

velmi vtipně. Dozvěděli 

jsme se, že Karel Čapek 

vymyslel spoustu nových 

slov, mimo jiné i slovo 

ROBOT, které se dnes 

používá po celém světě. 

Také jsme se nestačili 

divit, kolik slovíček pan 

Čapek znal a ve svých 

knížkách používal. V Tulácké pohádce nazval tuláka Františka Krále hned 25 výrazy. Např. vandrák, 

šupák, pobuda, lajdák, otrapa, hadrník, obejda, jindyvyduum, poběhlík, lenoch, kdovíkdo….. 

Nejzajímavější je asi slovo jindyvyduum, nemyslíte? Jo, a opravdu se po v píše v té knížce y.   

Žáci 3. B 
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Chtěli bychom hřiště pro náctileté! 
V Kouřimi je řada atraktivních míst pro 

vyžití menších dětí, ale „puberťáci“ moc 

možností nemají. Město navrhuje vytvořit 

taková místa ze školních zahrad. Náš úkol 

byl zamyslet se nad tím, jak by mohla taková 

zahrada s herními prvky pro náctileté 

vypadat. Sedmáci se rozhodli vytvořit 

rozměrné makety zahrad z kartonu, krabic a 

dalšího materiálu. Rozdělili se na 11 skupin 

a vzniklo tak 11 krásných návrhů, jak by 

to mohlo vypadat. Co vytvářeli a po čem 

touží? V návrhu se objevily tobogány 

s bazény, skate parky a dopravní hřiště, 

bludiště, horolezecké stěny, lanový park, 

kolotoč a jiné zajímavosti.  Všechny makety 

se tvořily celý měsíc, vždyť se musely 

vymyslet, slepit z různých materiálů, 

nakašírovat novinovým papírem, namalovat a 

nakonec dotvořit zajímavými detaily. Byla to 

náročná práce, ale většinu žáků bavila, 

neseděli tradičně v lavicích, stále byli 

v pohybu, museli vymýšlet a hlavně 

spolupracovat.  

Makety jsou vystaveny u vchodu na 1. 

stupeň, spolužáci mohou hlasovat, který 

návrh se nejvíce líbí.  

 

A jak vidí svoji práci sedmáci? 

Jak si to užili? 
 

Co bys určitě chtěl  

na školní zahradě? 
    Mega houpačky. Jana 

    Trampolínu a prolézačky. Eliška 

    Skatepark. Šimon 

    Trampolínu, klouzačky ze střechy kotelny,     

    lanové centrum, bazén na léto. Martina 

    Miniposilovnu, i pro veřejnost. Bára 
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Co tě bavilo na vyrábění makety?
 Bavilo mě sestavovat plán zahrady a 

modelovat různé tvary ze škrobové 

hmoty. Martina 

 Práce se škrobem a malování. Eliška 

 Líbila se mi spolupráce a komunikace 

s kamarády při vyrábění. Tomáš 

 Bavilo mě vyrábění samotného prostředí, 

výsledek vypadal skvěle. Další Tomáš 

 Zase tolik mě to nebavilo, protože je mi 

jasné, že to nevyjde. Honza 

 Bavilo mě malovat graffiti na model 

kotelny. Martin 

  Bavilo mě to víc než kresba, protože si u 

toho víc vyhraju. Marek  

 Bavilo mě, že je to takové reálné, že když 

chci postavit střechu, tak zjistím, kde 

všude ji musím podepřít, aby nespadla. 

Takže to bylo zajímavější než malba. Šárka 

 Bavilo mě vyrábět stromy. Aneta 

 Bavilo mě, že jsme si mohli dělat, co 

chceme, úplně podle našich představ. 

Markéta  

 Bavilo mě vymýšlet různé atrakce. Pavel 

 

Jak hodnotíš spolupráci se svými spoluautory? 
 Stihli jsme, co jsme chtěli. Eliška 

 Byli jsme velmi sehraní. Nikola 

 Líbila se mi jejich kreativita. Lucka 

 Neumím barvit a spoluautorky ano. Tomáš 

 Oceňuji to, že když jsme si něco řekli, tak jsme 

to hned udělali, že nebyl nikdo líný. Markéta 

 Oceňuju na Terce a Adamovi jejich kreativitu 

a loajalitu. Šárka  

 Uměli jsme se domluvit, každý vymyslel něco 

jiného, a tak jsme se nádherně doplňovali. 

Kristýna  

 Holky se snažily, myslím, že to dopadlo 

výtečně. Bára 

.                           Text MBí, foto MBí a BPav
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Běhalo se městem i do Lipan 
V sobotu 31.3. se v dopoledních hodinách na náměstí sešli závodníci na běh 

městem.  
Před startem všichni obdrželi fialová trička 
s motivem 52. lipanské stezky. Děti si zasoutěžily 
v rychlostním běhu. Celý závod odstartoval v 10 
hodin a vedl ulicí Čes-
koslovenské armády na 
okruh na valy a Praž-
skou branou zpět na 
náměstí. Ti nejlepší do-
stali odměnu v podobě 
čokoládových vajíček. 
Závodu se za krásného 
počasí zúčastnily všech-
ny věkové kategorie, 
běhalo se i s kočárky. 
Ve své kategorii jsem 
obsadil 2. místo a celkově jsem byl čtvrtý.  
A v neděli na apríla se konala 52. lipanská stezka. 
Nebyl to apríl! Po registraci závodníků se začalo 
běhat na hřišti podle věkových kategorií. Trasa 

byla 60m, 200m, 300m, 900m a kouřimská míle 
1609m. Na trase 300m jsem se umístil ve své 
věkové kategorii na 1. místě.  Dále se běžel závod 

5 000m na starou 
Kouřim a hlavní závod  
11 000m na Lipany a 
zpět. Nejstarší závodník 
byl narozen v roce 
1942. Vítězové obdrželi 
věcné ceny a medaile. 
Hlavní cenou bylo kolo, 
které se losovalo ze 
startovních čísel. Po 
dlouhém běhu na 
závodníky čekal piknik 

u sportovní haly, kde se podával guláš s chlebem 
nebo knedlíkem, párky a pití. Běhám rád.  

Text Fífa, foto rodinný archív 
 

Hledali jsme velikonoční vajíčko na Lechově naučné stezce 
Kdo měl zájem hledat o Velikonocích velikonoční vajíčko, tak se dostavil v sobotu 30. 3. ve 
14 hodin před muzeum.  
Zde si každý mohl vzít upletenou pomlázku, děti obdržely zábavnou brožuru k nové naučné stezce a 
mohlo se vyrazit. Cesta zavedla účastníky nejprve do parku, kde děti hledaly vyrobené kytičky, pod 
kterými se nacházela malá sladkost. Poté se šlo do skály, kde začíná nová naučná stezka Putování 
místy, kudy kráčela česká historie aneb po stopách praotce Lecha. Celá trasa vedla po staré Kouřimi, 
zde se nachází několik nových naučných cedulí o historii. S pomocí cedulí je snadné vyplnit darovanou 
brožuru. Cestou děti měly možnost hledat velikonoční vajíčka, pochutnat si na velikonočním mazanci 
a vydovádět se na novém hřišti u Bukačova. Ale počasí cestovatelům moc nepřálo a ke konci začalo 
pršet, tak se většina rozutekla domů. Poslední zastávku v podobě poznávacího domečku si každý 
musí tedy prohlédnout sám, nachází se na začátku cesty kolem vody a je na ni poznávání zvířat a 

stromů. Myšák 

Výlet do Tobogy 
Naše rodina stále někde putuje, tento měsíc jsme byli na výletě v zábavním 

parku Toboga Fantasy v Praze na Zličíně. 
Je to veliký zábavní park se spoustou skluzavek, 
skákaček, trampolín a jiných vychytávek. 
Areál je obrovský, má přes 6000 m čtverečních. 
Na začátku stojí velký drak, leze se mu do tlamy, 
občas ji zavře a nechce nikoho pustit ven. 
Najdete tu i obchůdek se suvenýry a malou 
restauraci, kde se můžete najíst, anebo tu 
přinejmenším nechat rodiče. Atrakce můžete 
prolézat sami, vše je zajištěné, aby se dětem nic 

nestalo. Samozřejmě že tam můžou i dospělí, 
když se jim chce. Mě osobně nejvíce fascinovala 
lezecká stěna, u které ale musel být dozor, proto 
ji vždycky otvírali po půlhodině. Moc mě to 
všechno bavilo a chtěl bych tam jet znovu. 
Vstupné je nejvýhodnější dopoledne, a tak bych 
vám ho i doporučil. Ale můžete zůstat celý den, 

zábavy je tam spousta.                             Chondra 
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Číňané kopírují města! 
Město Hallstatt (česky Halštat) je obec s asi 900 obyvateli nacházející se v Rakousku. Patří ke 

Světovému dědictví UNESCO, neboť se nachází v Solné komoře. Je to město s nejspíš největší 

koncentrací turistů Číňanů, dokonce se jim líbilo natolik, že v červnu 2012 byla v čínské provincii 

Kuang-tung slavnostně otevřena kopie městečka 

Hallstattu! Plně funkční replika vyšla na 940 

milionů amerických dolarů. Obyvatelé a majitelé 

nemovitostí z Hallstattu přitom původně neměli 

tušení o tom, co se v Číně plánuje. O vytvoření 

kopie svého města se dozvěděli až od jednoho z 

pracovníků, který u nich rok předtím pečlivě 

dokumentoval domy a ulice. Ze začátku se to 

místním vůbec nelíbilo, obyvatelé byli 

znepokojeni tím, že jejich dům je na druhé straně 

zeměkoule postavený ještě jednou. Dokonce 

Rakousko málem vyhlásilo Číně válku! Ale pak si 

Rakušané uvědomili, že to přiláká ještě víc 

návštěvníků přímo do Hallstattu, protože originál 

je vždy lepší než kopie, tak se vše uklidnilo a už to nikdo neřešil. 

Hallstatt jsem navštívil a takový výhled na město v Číně určitě nemají!         Dody  
 

Velikonoce v Německu 
Je už po Velikonocích, ale napadlo mě, jestli víte, jak se slaví Velikonoce jinde? 

Třeba v Německu??? 
V Německu, v části, kde žije moje babička, se Velikonoce slaví úplně jinak než tady. Tam mají 

velikonočního zajíčka, který „rozdává“ dětem dárečky, vajíčka a sladkosti. Ve skutečnosti se sejde 

celá rodina a rodiče schovávají ta vajíčka velikonočního zajíčka a sladkosti po celé zahradě. Děti to 

pak hledají v domnění, že vše schoval velikonoční zajíček. Když bydlíte v malé vsi, tak se třeba 

všichni domluví a připraví dětem takovou hledací cestičku, kterou jdou po vajíčkách a na konci najdou 

třeba kolo! Pokud bydlí v bytě a nemají zahradu, tak děti si třeba myslí, že na balkóně potkají 

velikonočního zajíčka, aby si ho mohli pohladit. A pomlázka? To se tam fakt nenosí!             ačmE 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

„V první třídě čte paní učitelka dětem pohádku o králi, který byl 

vdovcem. „Víte děti, kdo to byl vdovec?“  

A Ládík vykřikne: „Prosím, to je ten, co peče vdolky!“ 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2012
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Provincie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuang-tung
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kopie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Americk%C3%BD_dolar
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Střílí jako profesionál!  
Na letošním Mistroství  České republiky juniorů do 

12 let ve střelbě vleže ze vzduchové pušky se 

Tereza Novotná z šestky umístila na 1. místě. Stala 

se tedy juniorskou mistryní republiky! Terezce 

gratulujeme a pochopitelně jsme jí položili několik 

otázek. 
Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ? Jak vypadá 

takové mistrovství juniorů, kolik bylo soupeřek? 
Střílím asi dva roky za TDM SSK Kolín. Na mistrovství se střílí 

30 ran vzduchovkou. Bylo nás celkem asi třicet. 

Jak ses k tomuto sportu dostala? 
Může za to bratr, který střílí už dlouho, přinutil mě, abych to 

zkusila . 

Trénuješ hodně? Často? 
Trénuji dvakrát týdně, v zimě v hale Domu dětí 

a mládeže v Kolíně. To střílíme vzduchovkou. 

V létě na střelnici v Kolíně a Poděbradech 

trénuji s malorážkou. 

Jaký je rozdíl střílet vzduchovkou a 

malorážkou?  
Malorážka je těžší, váží asi 5 kg. Střílí se jí 60 

ran, vzduchovkou jen 30. 

Obojí střílím vleže.  

Jaké vlastnosti musí mít dobrý střelec? 
Musí dobře vidět a vědět, kterým okem koukat. 

Musí se soustředit, nebýt nervózní. Já si třeba 

v duchu zpívám, abych nebyla vystresovaná. 

Co tě na tomto sportu baví? 
Určitě vlastní střílení a taky to, že soutěžím sama za sebe, nemůžu to nikomu zkazit.  

Věnuješ se ještě nějakému 

sportu? 
Závodím za klub Mažoretky Scarlett 

Kutná Hora. Věnuji se tomu už 7 let.   

Taky soutěžíš? 
Taky, ve skupině. V roce 2015 jsme 

se dokonce probojovaly s jednou 

skladbou na mistroství světa konané 

v Praze. Bylo nás tehdy třináct.  

Co tě baví na tomhle?  
Zajímavá choreografie, tanec. Je to 

jiné než střelba- střelba je 

individuální, klidná. Tohle je 

skupinové, pohybové.  

Máš čas i na další koníčky?  
Mám, normálně chodím 

s kamarádkami ven, dělám soukromě 

angličtinu.  

 Ptala se MBí, foto 

z rodinného archívu 
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Lukáš není pozadu 
Oba sourozenci Novotní jsou 

úspěšní. I Lukášovi se ve 

střelbě daří. 
Neděle 11. března, den, kdy se konalo 

Mistrovství ČR 2018 ve střelbě ze 

vzduchových zbraní v Plzni. Pro mě 

druhé vystoupení v této kategorii. 

Celkem jsem byl zvědav, jak si 

povedu, protože jsem měl celou sezónu 

výsledky dobré a vyrovnané. Celý 

závod mi utekl jako voda. Když už 

jsem po té nervy drásající hodině a půl 

odešel ze střeleckého stanoviště, 

uvědomil jsem si, že celý závod dopadl 

lépe, než jsem předpokládal. Všechno 

mi to docvaklo, když mi přišel k mému 

novému osobnímu rekordu pogratulovat i státní trenér. Na výsledkové listině stálo, že mé počínání 

stačilo na krásné 5. místo. Kamarád, který suverénně střílel celou sezónu, si zaslouženě vystřílel titul 

mistra ČR. Ale to ještě nebylo všechno. O pár chvil později jsme se oba ještě s jedním kamarádem 

dozvěděli, že naše výsledky stačily na to, abychom se stali mistry ČR v družstvech. A tak zase po 

nějaké době jsem zažil pocit stát na nejvyšším stupni při velké sportovní akci.    

Lukáš Novotný 9. A, foto rodinný archív 

Aerobic mě baví 
U sportovních úspěchů ještě zůstaneme. Šikovná je i Klára Vaňkovská z 4. C. 
Opět závodíme  skupinový aerobik za Český Brod. Pilně jsme nacvičovaly od září minulého roku 

novou skladbu a náročnější cviky než loni. Cvičíme na píseň You and me. V nových dresech jsme  

17. 3. vyrazily na dalekou cestu do Olomouce. Jízda autem nebyla jednoduchá. Padal ještě sníh a dost 

foukal vítr. V naší kategorii přijelo z celé republiky pět družstev. My jsme nebyly kompletní. Dvě 

cvičenky nám chyběly, takže nás bylo jen sedm. Moc jsme se při vystoupení snažily. Vyplatilo se. 

Získaly jsme druhé místo! Stály jsme na bedně. A ten krásný pocit za tu námahu stojí. 

Naše závodění pokračovalo 24. 3. 

v Českém Brodě. V naší kategorii 

závodilo tentokrát šest družstev. 

Opět jsme se umístily na 2. místě! 

Další bylo závodění v Černo-

šicích. Z celé republiky přijelo 

deset družstev. Boj to byl velký, 

tak jsme vypilovaly některé cviky. 

Naše tancování stačilo na třetí 

místo. Nevadí, třetí z deseti není 

špatné. Musíme se snažit. Po 

uzávěrce časopisu nás čekají ještě 

závody v Ostravě a v Říčanech. 

Chceme se vybičovat k co nejlep-

šímu výkonu! Držte nám palce!  

Klára Vaňkovská 4. C,  

foto rodinný archív 
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Objevování a dobývání vesmíru slaví úspěchy poslední 60 let 
Dobývání vesmíru je jedna z největších pozoruhodností 20. století 

Ale zájem o studování vesmíru vznikl již v minulosti, první doložení pozorovatelé 

pocházeli ze starověkého Řecka. 
Významnou osobností byl Thales z Milétu (asi  625-547 před n. l.). Považoval Zemi za desku, která 

plave na vodní hladině. První myšlenku, že Země je kulatá a nachází se ve středu vesmíru, vyslovil 

Pythagoras (570-490 před n. l.). Démokritos (460-370 před n. l.) vyslovil, že je vesmír nekonečný a 

že se skládá z nekonečně mnoha světů. Polský astronom Mikuláš Koperník (1473-1543) zveřejnil 

tvrzení, že Země rotuje kolem své vlastní osy každý den a vykonává roční pohyb kolem Slunce a 

všechny planety se pohybují kolem Slunce. Koperník podal jako první v historii správné schéma 

Sluneční soustavy tak, jak jej chápeme v dnešní době. Všechna jeho díla se stala zakázanými knihami 

až do  

19. století. 

Italský mnich Giordano Bruno (1548-1600) zjistil, že Slunce není středem vesmíru, ale je jen jednou 

hvězdou z nekonečného množství hvězd. Za své názory byl upálen. Galileo Galilei (1564-1642) jako 

první zkonstruoval dalekohled pro pozorování vesmíru s trojnásobným a později třicetinásobným 

zvětšením. Tento objev významně pomohl při následném pozorování vesmíru. Svými dalekohledy 

objevil čtyři měsíce Jupitera, skvrny na Slunci i velký počet hvězd Mléčné dráhy. Své objevy zveřejnil 

v roce 1610.  
 

Novodobé moderní objevování vesmíru začalo po 2. světové válce 

a o prvenství soupeřily dvě mocnosti - USA a Sovětský svaz. V 50. 

letech byla v Sovětském svazu vypuštěna do vesmíru první umělá 

bezpilotní družice Sputnik. První živý tvor na oběžné dráze okolo 

Země (to je ve výšce nad 110 km nad zemským povrchem) byl ruský 

pes Lajka, která byla do vesmíru vypuštěna ve Sputniku 2 roku 1957. 

Před lidmi musel být do vesmíru vypuštěn totiž jiný živý tvor. Lajka 

zemřela brzy po odstartování.  
 

Jak je možné, že raketa vyletí do vesmíru? 
Aby se kosmický let mohl uskutečnit, je potřeba vynášenému tělesu 

udělit alespoň 1. kosmickou rychlost ve výšce minimálně 200 km. 

Toto se v současnosti děje pomocí nosných raket. Nosná raketa je 

těleso s proměnnou hmotností, využívající princip reaktivního 

pohonu. Palivo (kapalné, nebo tuhé) je spaluje v tzv. spalovací 

komoře. Přitom prudce vzroste tlak v komoře a spaliny vylétávají tryskou motoru vysokou rychlostí 

do okolí. To tlačí raketu směrem nahoru. 
 

První člověk, který uskutečnil jeden oblet Země v kosmické lodi Vostok 1, byl v Sovětském svazu 

Jurij Gagarin (na fotografii). Stalo se to 12. 4. 1961. Let trval 108 minut. Gagarin byl vybrán 

z dvaceti kosmonautů, kteří byli připravováni k letu za velmi náročných podmínek. Jeho trénink trval 

rok. Let přežil a stal se národním hrdinou. Ale v roce 1968 zemřel při 

cvičném letu letadlem.  
 

Od doby 1. letu člověka 

následovalo jedno vesmírné 

prvenství za druhým. Střídaly se 

úspěchy Sovětů a Američanů. V 

roce 1965 vystoupil Rus Alexej 

Leonov jako první z lodi do 

volného prostoru.  
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V roce 1969 se američtí astronauti Neil Armstrong (na fotu str.14 

dole) a Erwin Aldrin stali prvními lidmi, kteří sestoupili na 

povrch Měsíce z lunárního modulu kosmické lodi Apollo 11 (na 

fotu). V letech 1969- 1972 na Měsíci přistálo v rámci programu 

Apollo ještě dalších deset Američanů. 

První československý kosmonaut Vladimír Remek (na fotu) byl 

kosmonautem třetí národnosti, která vzlétla do vesmíru. Vzlétl do 

kosmu  

2. března 1978. Letěl na stanici Saljut 6 společně se sovětským 

kosmonautem Alexejem Gubarevem. Ve vesmíru prožil 7 dní, 

22 hodin a 17 minut.  
 

Další vesmírné zajímavosti: 
V roce 1977 byl ve 

Spojených státech 

zahájen vesmírný program Voyager, jehož cílem bylo 

pomocí sond vyfotografovat planety Jupiter, Saturn, 

Uran a Neptun. Objevili měsíce Jupitera a Saturnu. 

Voyager 2 proletěl okolo Uranu a Neptunu a stále letí 

mimo Sluneční soustavu do vesmíru.  
 

Na povrchu Marsu pracují dvě americké pojízdné 

laboratoře  Spirit a Opportunity (na fotu), které přiblížily 

povrch Marsu. Podaly důkaz existence vody na Marsu, 

která může být zdrojem možného života zde. 
 

Do vesmíru bylo od roku 1957 vypuštěno na tisíce umělých družic, kosmických plavidel a 

meziplanetárních sond. Aktivních je asi jenom něco přes 3 000, ostatní již nefungují. Existuje přes 

dvacet stanic kosmické sledovací sítě, které sledují dění v blízkém vesmíru.  

Proběhlo i několik startů (některé tragické) kosmických 

raketoplánů, což je dopravní prostředek určený k dopravě na 

orbitální dráhu kolem Země. 
 

Existuje také vesmírný turismus. Vesmírný turista je ten, kdo 

si platí cestu do vesmíru z vlastních prostředků. První úspěšný 

turista byl Američan D. Tito v roce 2001. Jeho výlet stál na 20 

milionů dolarů. Státní instituce nejsou vzhledem k nebezpeč-

nosti a náročnosti těchto letů vesmírnému turismu nakloněny.  

 

Velkým problémem současnosti je vesmírné smetí, což je 

označení pro tisíce úlomků, nefunkčních družic a dalších těles, 

vypuštěných do vesmíru lidmi. Větší část jich létá kolem Země a stávají se svým množstvím a hustotou 

hrozbou pro nově vypouštěné družice a lodě s kosmonauty. Za více než půl století kosmické éry lidstva 

se v okolí Země nashromáždilo přes 110 000 malých (nad 1 cm) i větších objektů umělého původu. Jsou 

to jednak nefunkční družice, vyhořelé stupně nosných raket, pozůstatky různých experimentů 

kosmonautů (utržená lana, nářadí). Problémem jsou jejich vzájemné srážky, které znamenají vznik stále 

nových úlomků. Odhaduje se, že hmotnost tohoto materiálu dosáhla asi 3000 tun.  
 

10. února 2009 došlo k první srážce dvou družic na oběžné dráze Země ve výšce asi 800 kilometrů 

nad Sibiří. Srazil se americký satelit a nefunkční ruská družice. 
 

V blízké budoucnosti je opět plánováno přistání lidí na Měsíci a dokonce vybudování permanentní 

vesmírné základny zde. Měsíc by pak mohl sloužit jako odrazový můstek k přípravě lidské expedice 

na Mars a dále do vesmíru, s jejíž realizací se však uvažuje až kolem roku 2023…. 

Myšák a Fífa a MBí podle internetu 
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Znáte původ svého příjmení? 
Od 25. května budeme tajit vše, co se dá. Tedy myslím osobní údaje kvůli GDPR.  

Zatím ani netušíme, jak budeme řešit v našem časopise podepisování textů různých 

autorů. A co popisky k fotografiím, kterými je náš list prošpikován? Ke všemu 

budeme zřejmě muset mít souhlas zákonných zástupců. To nás vedlo k textu o 

původu příjmení, neboť kdo ví, jestli příště tady nějaká najdete. Vybrali jsme 

některá zajímavá příjmení z naší školy jako inspiraci, abyste sami po původu svého 

příjmení pátrali.  

Víte vůbec, kde se příjmení vzala? 
Příjmení je jméno rodové, prostě ho podědíte po některém rodiči. Dnes máte zpravidla jedno, 

ale dříve se od 16. století ve šlechtických rodinách dávalo až 20 rodových jmen! 

Představte si, že byste si je museli zapamatovat! 

Nařízení, aby člověk měl dvě jména - rodné jméno a příjmení - vydal Josef II., 

neboť byl v pojmenovávání pěkný zmatek. Lidé vedle svého rodného - křestního jména - měli 

různá přízviska, aby se rozlišili, třeba podle místa, podle povolání apod. (Jan šafář, Jan krejčí u 

Holců, Jan řečený Čert...). Čím bylo lidí víc, tím větší zmatek.  

 

A tak od dob Josefa II. máme jména dvě, rodné - třeba Jan a rodové - třeba Pražák. 

Příjmení bylo odvozeno od něčeho typického pro jeho nositele - od vlastnosti (Veselý, Smutný), 

od povolání (Kolář, Švec), od místa původu (Táborský, Pražák), některá ale jsou přenesená 

z cizích jazyků, některá mají původ staročeský a dnes ta původní slova už neexistují. Jiná jsou 

od jmen rodných (Jeník, Karlík), od národnosti (Němec, Slezák), najdeme ale i příjmení 

inspirovaná v přírodě, třeba Zajíc. Proč? Byl ustrašený? Dovedl dobře utíkat? Pivoňka - 

červenal se stále? Dnes už netušíme, ale nějakou příčinu to mělo! 

 

Jsou i příjmení, která vyjadřují vztahy mezi lidmi, postavení nositele mezi ostatními (pan 

Dědek, Zeman). Řada příjmení má vojenský původ (Husar, Hejtman), od jídla vzniklo třeba p. 

Moučka, Kroupa, od názvů výrobků p. Šídlo, Motovidlo. Nelze vše vypsat a určitě se nedají ani 

všechna vysvětlit. Redaktoři Puzzlíku si některá příjmení z naší školy a jejich původ vyhledali ve 

slovnících a na internetu. Nejvíce se dařilo Fífovi.        MBí 
 

     Uvádíme jen mužskou podobu příjmení: 
 

Coubal - asi z couval 

Kropáč - od kropáč, kterým se rozprašovala 

svěcená voda v kostele, ale taky kropáč byla 

ostnatá zbraň 

Hartman - německé osobní jméno, hart = tvrdý, 

man(n) = muž 

Koukolík - název kdysi obvyklého polního 

plevele koukol  (na fotu), ale i přezdívka 

hospodáři, který měl zaplevelené pole 

Myslík - první známá zmínka z roku 1395, asi ze 

slovesa myslit, ale možná i ze staročeského 

složeného osobního jména Lubomysl, Myslibor  

Rychtář - ze slova obecného významu rychta a 

rychtář  

Srba - první známá zmínka 1362, vzniklo asi ze 

jména slovanského kmene Lužických Srbů 

Urbánek - už v r. 1271 od osobního jména 

Urban, což je z latinského urbanus, městský, 

uhlazený 

Vosecký - z místního jména Osek, Oseky 

Fridrich - středohornoněmecké osobní jméno od 

fried = ochrana, jistota, mír a  rîch = vládce 
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Kučera - první známá zmínka 1382, od slova 

obecného významu kučera = kadeř, kštice 

Nouzák - ze slova obecného významu nouze = 

tíseň, nedostatek 

Pecka  –  od semene 

peckovice, přeneseně 

něco tvrdého 

Polzer - z německého 

osobního jména Balzar, 

což je od osobního jména 

babylónského původu = 

bůh, ochraňuj život králi 

Valíček – od valil, tj. kutálet, též kácet, bořit  

Břečka - ze slova obecného významu břečka = 

špatný nápoj, nebo přezdívka pijákovi, nebo 

přezdívka výrobci špatného piva  

Hájek – podobný původ jako u příjmení Háj= 

les, zdrobnělina, též ze slova obecného významu 

hájek = pastýř koní; u židovských rodin z 

osobního jména Chajem 

Kubelka - podobný původ jako u příjmení Kuba - 

podoba Jakub 

Šmejkal - od minulého času šmejkat = smýkat 

Štěpán - první známá zmínka roku 1224 Scepan, 

od osobního jména z řeckého Stefanos = 

ověnčený, vítěz, ale u Olomouce a Litovle slovo 

obecného významu štěpán = křížala 

Matoušek – zdrobnělina jména Matouš, křestní 

jméno 

Černý – někdo nekalý, přisuzuje se mu černá 

barva 

Chlubna – od slova chlubit se 

Košťák – od slova kost, nebo od 

místního jména Kosice 

Krutský – od slova krůta 

Kůs – asi od kos 

Bohata- zřejmě od slova bohatý 

Kocián - od slova kociánka = 

kočička 

Šefl - z němčiny bečka 

Valach - od koně, ale i nářeční 

skupina na Moravě 

Zlatník - asi od povolání 

Čapek - buď od ptáka nebo čapa = velká noha 

Tatár - od Tatar - národnost, ale také člověk, 

který nemluví srozumitelně 

Informace o dalších jménech naleznete na  http://www.prijmeni.cz  Fífa a spol. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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Pohádky trochu jinak 
Děti ve školním klubu dostaly speciální úkol. Z „kouzelného“ pytlíčku si vylosovaly pohádku a 

z druhého „kouzelného“ pytlíčku si vylosovaly postavu, kterou měly jakýmkoliv způsobem 

zakomponovat do dané pohádky. Sami se můžete přesvědčit, jak se jim to povedlo. 

O SPIDERMANOVĚ CHALOUPCE 
Jeníček a Mařenka žili na kraji lesa v malé chaloupce. Spokojeně si tam sami hospodařili a měli se 

dobře.  

Jednoho sychravého podzimního dne slyšeli loupání a vrzání. Mařenka vyšla před chaloupku a zeptala 

se: „Kdo mi to tu skáče po střeše?!“ Spiderman odpověděl: „To jenom větříček.“ Po chvíli zase vrzání 

a loupání. Vyšel Jeníček a zeptal se: „ Kdo mi to tu skáče po střeše?!“ Spiderman odpověděl: „To 

jenom větříček.“ Jeníček obešel chaloupku a ejhle, uvízl ve Spidermanově nalíčené pavučině. Když se 

Jeníček dlouho nevracel, vyšla Mařenka, aby se po něm podívala. Obešla chaloupku a ejhle, uvízla ve 

Spidermanově nalíčené pavučině taky. 

Spiderman se nastěhoval do jejich chaloupky a Jeníček s Mařenkou mu museli sloužit. Když už toho 

Mařenka měla dost, vzala smeták a vymetla Spidermana z chaloupky i s jeho pavučinami. Jeníček vzal 

kýbl ledové vody a překvapeného Spidermana zlil od hlavy k patě. Spiderman, celý nažmach, utíkal, 

co mu všech osm nohou stačilo. Zastavil se až na druhém konci lesa, kde nalíčil obrovskou pavučinu 

na toulavou Karkulku. Karkulko, těš se! 

Daniel Neupauer 4. A, Jakub Jakubíček 3. B, Renáta Vedralová  
 

JAK SNĚHURKA VYPĚSTOVALA ŘEPU JAKO MRAKODRAP 
Byla jednou jedna stará bába, která se jmenovala Sněhurka. Našla si sedm spolubydlících. Byli to staří 

trpaslíci. Jednoho dne se rozhodli, že budou zahradničit. Vypěstovali řepu velikou jako mrakodrap. 

Sněhurce ani trpaslíkům se ji nepovedlo ze země vytáhnout. Přemýšleli, jak to udělat, aby řepu 

vytáhli. Nakonec Prófa vymyslel něco a pojmenoval to kombajn. Ale ani kombajnem nedostali řepu ze 

země ven. Prófa vyrobil prdící prášek a nasypal ho do kombajnu. Kombajn se spustil, ale nerozjel, 

začal prdět. Stroj tak strašně páchl, že řepa sama vyskočila ze země a utekla z pole pryč. 

Šmudla pak měl chuť, že by si tu řepu dal k obědu. Sněhurka řekla: „Nemáme tak velký nůž, čím ji 

nakrájíme?“ Šmudla došel pro maxi sekačku a řepu nasekal. „Ale kde si tu řepu uvařím?“ Napadlo ho 

tedy, že si ji může uvařit ve vaně. Když se šla večer Sněhurka s ostatními trpaslíky vykoupat, vidí ve 

vaně tu řepu. Překvapená a trochu naštvaná říká: „No to mě flákni!“ Prófa jí tedy fláknul. Sněhurka 

upadla do hlubokého spánku a až za sto let ji probudil statečný princ Bajaja. 

Denisa Kočí 4. A, Majda Bradáčová 4. A, Aneta Kaňková 4.A  
 

O KOBLÍŽKOVI A PRASÁTKU PEPOVI 
Jednoho dne se koblížek vydal na cestu po širém světě. Potkal vlka. Vlk mu povídá: „Koblížku, pojď 

se mnou, budeme se kamarádit. Půjdeme, kam budeš chtít.“ Koblížek šel, ale brzy zjistil, že ho chce 

vlk sežrat. Vzal tedy nohy na ramena a utekl. Zanedlouho potkal prasátko Pepu. Prasátko řeklo: „Ahoj, 

hledám kamaráda, chtěl bys jím být?“ Koblížek rád souhlasil, a tak se dva kamarádi spolu vydali do 

města. Tam potkali vlka. Ten se Koblížka zeptal: „Koblížku, proč jsi mi utekl?“ Koblížek odpověděl: 

„Tys mě chtěl sníst, vlku, a to kamarádi přeci nedělají!“ Prasátko Pepa přisvědčilo: „Chrocht, to se 

tedy nedělá, chrocht.“ Rozloučili se s vlkem a šli si raději koupit zmrzku. Prasátko povídá Koblížkovi: 

„Pojď, uděláme si táborák, povím ti vtip o dvou rajčatech.“ A tak si Koblížek a prasátko Pepa užili 

krásný den a ještě hezčí večer.  

Ponaučení: Vybírej dobře své kamarády a nebav se s vlky. 

 Anna Balogová 4. B, Matyáš Baják 4. A, Pavel Hříbek 5. B 
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OSLAVME SPOLEČNĚ 
MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ DEN 

BĚHEM
    

Připojte se k 60 tisícům žáků a žákyň 
po celé zemi. Důležité je zúčastnit se! 
 Naše škola se zapojuje již třetím rokem.  

20. 6. 2017 
Trasa  1 km 

Start živě na rádiu Junior. 
Pro každé dítě účastnický diplom, medaili od partnera 

Koh-i-noor a na posilnění tyčinku Corny Milk.  
Pro nejrychlejšího žáka a žačku drobná věcná cena. 

Kapacita max. 130 dětí, ostatní případně jako náhradníci. 
 

 
V polovině hodiny matematiky se najednou zvedne Rudla, složí si učení pečlivě do 

aktovky a beze slova odchází ke dveřím. Pan učitel ho zastaví: „Kam jdeš, Rudolfe? 

Ještě nezvonilo!“ – „To je sice pravda, prosím, ale maminka mi včera přísně nakázala, 

že jakmile začne pršet, musím jít okamžitě domů. A podívejte, jaký tam je liják!!“ 
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V Praze našli poklad!! 
Jestli sledujete zprávy, tak víte, že Číně 

spadla kosmická sonda. Prý pádem 

atmosférou shořela, ale to není pravda, 

dopadla kousek od Prahy! Dva Pražáci ji našli 

a vzali si ji domů. Po chvilce prohlížení si 

jeden všiml dvířek a ta otevřel. A tam se 

ukrývalo 5 000 000 jüanu (1jüan = 3,198 Kč). 

Hned druhý den šli nalezené jüany rozměnit a 

dostali za 5 000 000 jüanu 15 990 000 Kč. Ale pracovníkovi směnárny to bylo divné, tak to nahlásil 

policii. Okamžitě se to začalo vyšetřovat a nálezci (nebo zloději?) měli smůlu. Všechno, co si za 

peníze koupili, jim zabavili a zbytek peněz museli vrátit, neboť by jinak došlo k mezinárodnímu 

konfliktu.  ačmE 
 

A začalo to úplně nevinně 
Jednoho pátečního odpoledne jsem přišel domů. Vyzul jsem se ze svých černých bot a sundal si svůj bledě šedý 

kabát. V tu chvíli se z obývacího pokoje ozvala moje pevná linka. Přikolíbal jsem se a zvedl sluchátko. „Přijď ke 

mně domů,“ pronesl tajemný hlas. Hned mi bylo jasné, že to je můj kamarád Vojtěch, vášnivý youtuber a 

alkoholik. Psychicky jsem se připravil na nejhorší a odebral se na cestu. Hned, co jsem se došoural až na práh 

Vojtěchova domu, všiml jsem si, že něco není v pořádku. Dveře byly pootevřené. Vešel jsem dovnitř a spatřil 

jsem Vojtěcha, jak sedí v rohu jako hromádka neštěstí. Zpozoroval jsem, že drží flašku absintu, jeho pomocníka 

v těžkých situacích. Tak jsem se ho zeptal: „Co se stalo, Vojtěchu?“ Vojtěch zvedl hlavu a pronesl: „Smazali mi 

YouTube kanál!“ Nastalo hrobové ticho. Mlčky jsme začali přemýšlet, jak to napravit. Náhle se mi v hlavě 

rozsvítilo: „Napíšeme na podporu!“ Vojtěch lehce přikývl a už se valil k počítači. Nekonečné tři hodiny jsme 

přemýšleli nad tím, co tam napíšeme. V tu chvíli počítač zkolaboval.  Vojtěch si uvědomil, že ten text neuložil. 

„To je konec,“ prohlásil. Já si to uvědomil také. Požádal mě, abych odešel. Koutkem oka jsem zahlédl, jak upět 

usedává do rohu místnosti. Legenda praví, že Vojtěch sedí v rohu místnosti s flaškou absintu dodnes.     

Lukáš Novotný 9.A 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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