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STALO SE: 

23. 10. vyjela do Kolína na anglické divadlo 5. a 6. třída 

24. 10. měl v Českém Brodě anglické divadlo i 9. ročník 

25. 10. proběhl pro 8. a 9. ročník program Vzpoura úrazům 

26.- 27. 10. byly podzimní prázdniny! 

30. 10. soutěžili zástupci 4. a 5. tříd na turnaji ve florbale v Kolíně 

31. 10. navštívily devítky Úřad práce v Kolíně v rámci volby povolání  

2. 11. vyrazila 5. A do knihovny v Českém Brodě  

2. 11. navštívily školu s informacemi o studiu zástupkyně SŠ v Liblicích 

2. 11. se prvňáčkové fotili do Kolínského deníku 

2. 11. měla 4. A exkurzi v úpravně vody v Kouřimi 

3. 11. někteří tenisté vyrazili na turnaj do Kolína  

6. 11. proběhl pro všechny třídy hudební pořad 

9. 11. zastupovali florbalisti z 6. -7. ročníku školu na 

turnaji v Kolíně 

10. 11. opět do terénu, tentokrát do okolí Kouřimi, 

vyrazili naši turisté 

10. 11. se konalo v Brně vyhlášení celostátní 

soutěže Školní časopis roku 2016 a Puzzlík je 

čtvrtý nejlepší časopis v republice! 

14. 11. proběhla podzimní pedagogická rada 

20. 11. se konaly podle plánu třídní schůzky 

22. 11. absolvovaly šestky v rámci prevence pořad o úrazech míchy a páteře 

23. 11. navečer někteří žáci 6. B připravovali s rodiči výrobky na vánoční výstavu 

25. 11. jel KMD do Národního divadla na operu Čert a Káča 

27. 11. se sešli v 16.00 zákonní zástupci budoucích prvňáčků 

27. 11. se koná školní kolo olympiády v českém jazyce (8. a 9. ročník) 

28. 11. vyrazila 2. A do kina v Říčanech 

30. 11. měl celý 1. stupeň pořad Bezpečný pes 

30. 11. proběhl průvod adventních světýlek k zahájení adventu 

STANE SE: 

1. 12. pracují všichni na přípravě vánoční výstavy - projekt 

5. - 6. 12. se koná na MěÚ v Kouřimi prodejní vánoční výstava dětských výrobků 

5. 12. přijedou do školy zástupci NF IMPULS, aby předali ocenění Nele Barabášové a Elišce Holé, 

výherkyním výtvarné soutěže 

5. 12. proběhne mikulášská nadílka na 1. stupni 

7. 12. navštíví děti z družiny s vánočními přáními obyvatele Penzionu U Pražské brány 

8. 12. vyrazí naši turisté do Kutné Hory do Muzea čokolády a do Dačického domu 

11. 12. pečou zástupci 6. A tradičně štrúdly pro UNICEF- za výtěžek z akce si třída koupí panenky UNICEFU 

12. 12. prodej štrúdlů v prostorách školy 

12. 12. malujeme okna 

12. 12. navštíví vánoční program na místním skanzenu 4. A 

14. 12. jede 6. B a 7. B do Prahy do Muzea Karlova mostu a Muzea Karla Zemana 

18. 12. vyrazí 4. B na zámek do Radimi 

19. 12. má výlet do Prahy do obou muzeí i 6. A a 7. A 

21. 12. se rozloučíme se starým rokem vánočními besídkami a programem Umíme si hrát (1. stupeň) 

a Bavíme se sami (2. stupeň) 

22. 12. máme ředitelské volno 

23. 12. – 2. 1. vánoční prázdniny!!! 

3.1. nastupujeme do školy   Foto z vyhlášení soutěže Školní časopis roku M. Bílková 
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Marie Terezie se nedá v historii přehlédnout 
Letos jsme si na jaře připomněli 300leté výročí narození této panovnice a nyní 

v říjnu i její nastoupení na trůn. U sborovny 2. stupně byla od jara instalována 

informační výstava. S Marií Terezií se můžete ještě naposledy blíže seznámit do 

konce listopadu a zapojit se do vědomostní soutěže o jedničku z dějepisu.  

Otázky si lze vyzvednout na stolku u sborovny a odevzdat je vyplněné p. učitelce 

Macháčkové. Celé řešení najdete na výstavě.  

 L. Macháčková 

Umíte odpovědět?    

1. Kdy přesně Marie Terezie žila?  Uveď roky. 
2. Jak se jmenoval manžel Marie Terezie? 
3. Které jazyky ovládala Marie Terezie kromě němčiny?  

4. Jak se nazýval dokument zabezpečující nástup ženy na trůn v případě, že není mužský 

následovník? 

5. Jak se říká válkám, které Marie Terezie vedla v letech 1740 – 1748? 

6. V sedmileté válce se odehrála roku 1757 jedna významná vítězná bitva habsburské armády. 

Kde? 

7. Trocha matematiky: Reforma z roku 1750 se týkala měny. Kolik krejcarů je 5 zlatých? 

8. Marie Terezie provedla řadu reforem. Co zavedla roku 1774? 

9. Za své vlády Marie Terezie ztratila část svého území. Kterou? 

10. Která z dcer Marie Terezie se stala manželkou francouzského krále Ludvíka XVI.? 

11. Marie Terezie dokázala spojit povinnosti vladařské s povinnostmi matky. Kolik dětí 

porodila? 

12. Kdo usedl na trůn po smrti Marie Terezie? 

 

Úspěšné malířky 
Gratulujeme malířkám, které se hned na začátku roku prosadily v soutěžích, získaly 

1. místo ve své kategorii! - jednak Katce Paclíkové z 6. B, ta zvítězila v okresní 

soutěži Náš kraj, jednak Nele Barabášové a Elišce Holé z 8. ročníku, které 

malovaly slunečnice do soutěže pořádané Nadačním fondem IMPUS a také byly 

oceněny. 
 

Nezapomeň fotit do fotosoutěže!!!  
Sedmáci vyrazili fotit krásy podzimní Kouřimi,  

první příspěvky do soutěže jsou tu!!! 
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Hudba 20. století 
Přednáška o největších hvězdách 

populární hudby 60. a 70. let minulého 

století proběhla 6. 11. pro všechny 

ročníky 2. stupně. Řadu kapel a 

zpěváků žáci nejen znají, ale některé, 

dnes už klasické poslouchají. 

Ptali jsme se v 9. B: 

Znáš některé interprety z přednášky?  

Posloucháš tuto muziku? 

Jaký je tvůj názor na hudební pořad. 

Fanda: Znám skoro všechny a některé i 

poslouchám, třeba AC/DC. Měl jsem pocit, že moderátor neuměl moc anglicky. 

Martin: Znám AC/DC, Qween, jednou za 100 let si poslechnu AC/DC. Přednáška celkem 

šla. 

Marek: Znám Beatles, Qween, AC/DC, Jima Hendrixe, občas ho poslouchám s Qweeny. 

Bylo dobré dozvědět se něco o historii hudby. 

Dominik: Znám třeba Beatles, Roling Stones, Kiss. Poslouchám Kiss a AC/DC. Přednáška 

ušla. 

Jára: Z té přednášky znám Beatles, Roling Stones, Eltona Johna, Black Sabath, Kiss, 

AC/DC. Poslouchám AC/DC a nejradši od nich mám Black i Black. 

Moc se mi nelíbilo, jak ten muzikant zpíval. 

Natálie: Pořad se mi nelíbil, jelikož mi byl nepříjemný ten moderátor a jeho angličtina 

byla strašná. Znám z toho jen Roling Stones a Boba Marleyho 

 Foto M. Bílková 
 

 

 

English theater is great! 
On the 23th of October 6.and 5.class were in Kolín in the English theater on show 

Puss in boots. 
All show played three actors (1 woman and 2 men). Woman played princess and worker, first man 

played puss and second man played Thomas, magician and king. They sang quite a lot. The story was 

quite different from the fairytale (princess rode a car and the giant was a wizard).  

Wewerka: The show was good, but in the show was little English. But this is my opinion. 

ačmE: I enjoyed making a tree from the throne. It´s a good. 

ačmE a Wewerka 

Česko-anglické divadlo 
Dne 23.10 děti z šestých a pátých tříd jely do Kolína na divadlo „Kocour v botách“ aneb „Puss in 

boots“. Zvláštní bylo tím, že bylo v angličtině! Představení hráli dva muži a jedna žena. Bylo to 

vtipné zpracování známé pohádky. Zaujalo nás, že se herci dokázali za velmi krátkou dobu obléct do 

kostýmu jiné postavy. Ale zdálo se nám, že v představení bylo málo angličtiny.  

Nela a Ester 
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PUZZLÍK je čtvrtý nejlepší časopis v republice!!! 
Několik posledních let se drží školní časopis Puzzlík ze ZŠ M. Šolleho mezi 

nejlepšími časopisy v republice. Letos po 1. místě v kraji skončil čtvrtý 

v celostátním kole v Brně. Soutěž pořádá Asociace středoškolských klubů České 

republiky a Katedra mediálních studií a žurnalistiky Masarykova univerzity 

s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Syndikátu novinářů ČR, 

Jihomoravského kraje, Městské čtvrti Brno-střed a Střední školy polytechnické 

v Brně. Na vyhlášení výsledků soutěže vyrazili redaktoři Tomáš Chlubna, Michal 

Nedvěd, Eva Kůsová a Ema Alexanderová s p. učitelkou Bílkovou.   
 

Wewerka píše o svých zážitcích: 
Hned po registraci jsme si odložili bundy v šatně a po skupinách vyrazili na svoje workshopy. Já a 

Emča jsme absolvovaly workshop o programu School Press Club. Je to on line program, kam se 

přihlásí šéfredaktor a redaktoři. Šéfredaktor vytvoří „projekt“ – časopis, do kterého pozve ostatní 

redaktory. Těm pak může přes program přiřazovat články, navíc redaktoři mezi sebou můžou chatovat. 

Tento program se mi zdál moc složitý a mně moc nevyhovoval. Po skončení workshopu jsme měli 

ještě chvilku se najíst (k jídlu jsme každý dostali bagetu) a pak už nás čekalo vyhlášení. Když jsme 

vešli do haly, kde se předávaly ceny, dalo se napětí „krájet“. Nakonec jsme ve své kategorii (2. stupeň 

základní školy) získali čtvrté místo! Myslím si, že je to krásné místo! Po předání cen jsme ještě šli do 

atria, kde byly vystavené ostatní školní časopisy (je to silná konkurence) a zároveň se zde konal 

multimediální den. Stánky tady měla různá média, třeba Brněnský deník Rovnost, Český rozhlas, 

Česká televize a další. U stánku Českého rozhlasu jsme si zasoutěžili. Za správné odpovědi jsme 

dostávali body a za určitý počet bodů jsme si mohli vybrat ceny- hrníčky, trika, propisky, klíčenky, 

bloky. U České televize jsme si mohli vyzkoušet natáčení kamerou a u Brněnského deníku jsme 

upravovali článek a psali vlastní text o multimediálním dni, který byl hned uveřejněn na webových 

stránkách deníku. Bylo tu ale mnoho dalšího. Už nám zbývalo jen dojít si pro věci do šatny a vyrazit 

na vlak. Celkově se mi den moc líbil, jediná nevýhoda bylo cestování vlakem, protože jsme ne vždy 

hned našli místa . Největší radost nám ale udělalo naše umístění!  

Jonáš dodává: Nejvíc se mi líbila možnost napsat článek do Brněnského deníku, kde jsme mohli na 

internetu zveřejnit svou zprávičku. Cítil jsem se přitom jako opravdový novinář. A taky jsme mohli 

soutěžit o různé ceny u stánku Českého rozhlasu, kde, pokud jsme zodpověděli otázky, jsme mohli 

vyhrát spoustu drobných cen, třeba i hrníček (ten poslední jsem vybojoval já ).  

Text a foto M. Bílková, Wewerka a Jonáš 
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Rok 2018 - 100 let od vzniku 

samostatného Československa 

Pomalu se blíží významné výročí vzniku republiky. 

Existuje 100 let! Napadlo tě, co se za posledních 

100 let stalo? 
 

 Celý školní rok probíhá soutěž  

„VÍŠ, CO TO JE?“ 
 

Nové výsledky! 
Viděli jste valchu (valcha – je nástroj, na kterém se 

„třelo“ prádlo s vodou a mýdlem, a tak se 

odstraňovala nečistota. Určitě se nachází u vašich 

prababiček. Někdo se ale domníval, že je to třeba 

prkýnko na krájení zeleniny.  

Druhým předmětem byla mechanická ruční pračka! 

Ale někteří v ní viděli gril, ždímačku, sušičku, 

medomet a dokonce buben na lístky na tombolu.   

Výherce přednostenky na oběd:  
Ondřej Chlubna ze 6. B a  

Justýna Kopecká z 5. B 

 

Odměna pro vylosované výherce: PŘEDNOSTENKA na obědě u okénka výdeje 

obědů - až do dalšího vyhlášení (a nebo dostaneš malou sladkou odměnu) 
 

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

FOTOSOUTĚŽ!!! 
TÉMATA: 

 MŇAMKA -  Jíš rád? Vyfoť pěkně upravené jídlo!!! 

 ZAJÍMAVÉ DETAILY KOLEM NÁS – Cokoli, co tě zaujme!!! 

 ZVÍŘECÍ HRDINA - Zvířecí momentky, tentokrát nejen zvířata domácí, ale jakákoli!!! 

 
FOTOGRAFIE  MUSÍ  BÝT PŮVODNÍ = TVOJE!!! Ne stažené z internetu!!! 

 

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

jménem, příjmením a třídou.  

 Každou fotografii označ příjmením a originálním názvem  

Odevzdej p. uč. Bílkové. 
 

Na chodbě proběhne opět hlasování o nejpěknější fotce, odměna fotografy 

nemine! 
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Poprvé na úřadu práce 
Deváťáci letos opět vyjeli na exkurzi na Úřad 

práce České republiky. 
Devítky se po příjezdu rozdělily na dvě skupiny. Naše 9. A se 

nejprve vydala do Futura na občerstvení (pro mnohé nejsilnější 

dojem z exkurze ). Pak jsme se prostřídali a šli jsme na úřad. Tam 

si nás vzaly pod křídla dvě paní, které nám rychle pověděly o 

přijímačkách na SŠ, studijních oborech a jednotlivých školách. 

Následně jsme prošli testem kvůli budoucímu povolání, vyplnili 

jsme dotazníky a pak nám vyskočila různá zaměstnání vhodná pro 

každého na míru. Paní pak individuálně každému z nás povídaly o tom, jaké má dané povolání 

možnost uplatnění na trhu práce. 

Exkurze byla zajímavá a výsledky mých testů mě velice potěšily.                                                Jonáš 

 

Nadějné florbalistky získaly 4. místo  

Ve čtvrtek 16. 11.  2017 se dívky z 6. a 7. tříd zúčastnily okrskového kola turnaje ve florbalu v Kolíně.  

Ze skupiny, ve které bylo 5 družstev, postoupily do finále. Zde po velkém boji získaly 4. místo z 13 

družstev a zajistily si tak postup na Kolínské sportovní hry. Dívky hrály zápas od zápasu 

lépe a k cennému kovu jim chyběla jen trocha štěstí!       

Text a foto M. Hampejsová 

 

Jirka sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne si k němu stará paní. Po 5 minutách mu 

stařenka řekne: „To je od tebe moc hezké, že mi tu tolik věcí vyprávíš, ale já jsem hluchá.“ 
 

Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: „Co se říká?” 

„Nevím!” „Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?” „Aha - neříkej, že to je všechno!” 
 

Postarší dáma chce použít v letadle toaletu, ale splete se a vleze do pilotní kabiny. 

Rozhořčeně volá na letušku „Na dámské toaletě sedí nějací chlapi a čučí z okna.“ 
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PRODEJNÍ 

VÁNOČNÍ 

VÝSTAVA 
 

ZŠ M. ŠOLLEHO KOUŘIM 

5. – 6. 12. 2017 

SÁL MěÚ KOUŘIM 

8.00 HOD – 16.00 HOD 

Přijďte se vánočně naladit a  

potěšit výrobky dětí! 
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Bílí sloni jsou u Liberce 

Nedaleko Liberce u obce Rynoltice se nachází chráněná památka bílé kameny, zvané sloní skály.  
Z dálky skály vypadají jako stádo slonů a celý 

skalní útvar nevypadá moc ohromně, ale při 

bližším pohledu jsou velké. Skály dosahují výšky 

až 20 m, jsou bílé a je to dokonalá ukázka 

zvětrávání křídových pískovců. Vznik bílých 

kamenů spadá do druhohor (před 100 miliony 

lety), kdy byla zdejší oblast dnem křídového 

moře. Je to velice zvláštní a krásný skalní útvar.  

Další památka v tomto kraji je Dutý kámen. Je to  

pískovcový skalní hřbet o délce 600 metrů, nad 

okolím přečnívá 30 metrů. Je zde dobře viditelné 

působení sopečného magmatu na pískovec. 

V průrvě skal jsou vytesány schody, které vedou 

na horní plošinu. Odtud je krásný výhled a 

pomocí ukazatele můžete určit jména a výšku 

všech kopců v okolí. Výhled nám kazila mlha, 

ale i tak se nám tu líbilo. Text Myšák a Fífa,  

foto „slonů“ a Nedvědů rodinný archiv 
 

Vinohradské noční promítání 
V říjnu jsme se jako rodina vydali do Prahy na pátý ročník 

festivalu Signal, který byl součástí celosvětového svě-

telného festivalu. 

V Praze umělci z celého světa představili asi 30 projekcí, 

které byly rozděleny do dvou prohlídkových tras. My jsme 

se vydali na trasu druhou, která vedla po Vinohradech. 

Zastavili jsme se na pěti expozicích, které mohly Vinohrady 

nabídnout.  A řeknu vám, bylo to opravdu kouzelné! 

Každá ze světelných instalací měla své vlastní jméno a 

popis, který návštěvníkům ujasňoval význam a pojetí 

daného díla, což nás většinou velmi překvapilo. Já si o 

tomto festivalu myslím, že je to dobrý nápad, který rozvíjí 

fantazii.   

(Pro informaci, koná se každý rok. Tak příště vyrazte taky!)                           Tex a foto Štěpán 
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Podzimní putování po zříceninách 
Na zříceninu hradu Zlenice jsme se vypravili jednoho krásného podzimního dne. 
Sluníčko svítilo jako na jaře a cesta ze Senohrab kolem říčky Mnichovka byla příjemná. Zastavili jsme 

se u Husova kamene, to je pomník postavený k 500. výročí úmrtí kazatele Mistra Jana Husa. Říčka 

není moc velká, ale líbily se nám krásné peřeje přírodně vytvořené. Zřícenina hradu Zlenice se nachází 

nedaleko řeky Sázavy. Původní hrad byl postaven ve 14. století a v současné době zde probíhají 

archeologické průzkumy a oprava zříceniny. Na popiscích jsme si prohlédli, jak vypadal původní hrad. 

Oproti zřícenině byl velký. Dál naše výprava pokračovala k Sedlčanům k obci Příčovy, kde se nachází 

největší větrný mlýn v ČR, ale i v Evropě. Je to sice také zřícenina, ale nikde nemá obdobu. Dokonce 

sem přijeli i odborníci z Holandska, kteří potvrdili, že mlýn je největší stavba tohoto typu v Evropě. 

Stavba je vysoká 10 metrů. Vnější průměr válce je 13,5 metru, zeď je při zemi 1,2 metru silná. Tyto 

pozůstatky jsou ojedinělou technickou památkou v České republice. Mlýn se nám líbil a pořádně jsme 

ho prozkoumali.                                       Text a foto mlýna Myšák a Fífa 

 

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

Perličky z českých školních lavic 
Opočlověk si neuměl sám skoro nic vyrobit, protože měl malý mozek. 

Řekové měli náboženství dobytek. 

Řekové měli knihy na náboženství, učili se z nich a modlili se, aby jim bůh dal lepší živobytí. 

Řekové zakládali osady ve Francii, Itálii a na Cecílii. 

Římský vojevůdce se nazýval Chcípijo. 
Pračlověk měl pazoury, z kterých vyráběl pěstní klíny. 

Slováci žijí na pravé straně mapy. 
Nejúrodnější moravskou nížinou je Hovnomoravský úval. 

Proti psu se kočka brání tím, že prská a drápama mrská. 
Kalich se stal symbolem husitů, protože husité měli rádi víno. 

Jan Hus byl v Kostnici upálen hrdinskou smrtí. 

Jan Žižka byl vojevůdce a vedl husy do bojů.  

Jan Hus byl redaktor na Karlově univerzitě. 
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Za meandry řeky Vltavy 
Uprostřed října sluníčko svítilo, tak jsme se rozhodli vydat se za nejznámějšími pohledy na meandry 

řeky Vltavy. První vyhlídka se jmenovala Smetanova, byla vybudována v roce 1974 k 150. výročí 

narození Bedřicha Smetany. Jsou odtud krásné výhledy do údolí na vodní nádrž Štěchovice. Další 

vyhlídka Máj se nachází nedaleko Teletína. Naskytne se odtud krásný pohled na hluboký skalnatý 

kaňon, kterým protéká řeka Vltava. Kaňon má tvar podkovy. Putovali jsme krásnou podzimní krajinou 

a zbarvené listí dalo vyhlídce kouzelnou podobu. Poslední vyhlídkou, kterou jsme navštívili, byla 

vyhlídka Bednář. Je sice méně známá, a dokonce k ní nevede žádná turistická značka, ale není 

problém ji najít. Výhled odsud je přitom parádní. Koukat na Vltavu, jak se vine krajinou, se nám moc 

líbilo, jen si člověk musí dát pozor, kam šlape, cesta vede ve velké výšce, žádné zábradlí a kluzké 

kameny. 

Přesto všem doporučujeme, ta atmosféra se nedá popsat.      Text a foto Myšák a Fífa 

 

Charitativní běh ve Velkém Oseku 
Do Velkého Oseku na 3. ročník běžeckého závodu 

Velkoosecká podzimní dvanáctka jsme se vydali za 

pošmurného počasí.  
Běželi jsme kolem místního rybníka asi dvoukilometrový okruh. 
Nezískali jsme sice žádné místo vítězů, ale hlavní bylo podpořit 
tělesně postižené. Doprovodný program byl pestrý. Vyzkoušeli 
jsme si, jakou rychlostí běžíme (měřil nám to silniční radar), v 
nafukovací překážkové dráze jsme změřili své síly a zdolali jsme 
několik logických kvizů a dovednostních rébusů. I když celý den 
bylo mlhavo a pod mrakem, tak to bylo fajn. 

Text a foto Filip a Myšák 
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Výprava tak trochu jinak, ale stejně po skautsku 
Se skautem jsme měli jít o víkendu 20. a 21. 10. na výpravu do Kutné Hory. 

Všechno už jsem měla zabaleno, ale den před odjezdem jsem dostala SMS, že se 

výprava odkládá na další měsíc. Moc nadšená jsem nebyla, ale když jsem zjistila, 

že jako náhradu budeme mít víkend na skautovně, oddychla jsem si. 
Sice to bylo jen do soboty večer, ale já se i tak 

moc těšila. V pátek v půl páté jsem „hodila“ 

krosnu s potřebnými věcmi na záda a vydala se 

směr skautovna, abych tam na pátou byla. 

Celkem (i s vedoucími) nás bylo 21. Vybalili 

jsme si spací věci a zahráli si pár her. A po večeři 

jsme se vydali na cestu do skály a odtud jsme se 

vypravili k Lechovu kameni. A cesta nebyla jen 

tak ledajaká - hráli jsme při ní hru Vlci (vpředu 

jdou vedoucí a my se plížíme za nimi. Občas se 

vedoucí otočí a my máme za úkol se schovat. 

Ten, kterého vedoucí uvidí, si pěkně zadřepuje 

). Dorazili jsme k Lechovu kameni a naše 

dobrodružství pokračovalo. Rozdělili jsme se do 

týmů a v nich dostali za úkol jít po tmě cestou jen 

podle zvuků. Cesta vedla zpět do skály a úspěšně 

se tam dostaly všechny týmy. Tam jsme se 

dozvěděli, že pirát Baltazar někde schoval svůj 

poklad a my ho máme v průběhu dalšího dne 

najít. Získali jsme důležité informace a mohli se 

vydat na skautovnu.  

Tam se už zalehlo do spacáků a spalo se. Další 

den jsme se oblékli, nasnídali a připravili krosnu, 

do které přišly věci potřebné na nadcházející 

celodenní výlet. To bylo konkrétně: 1 ešus do 

dvojice, 1 plechovka guláše (či jiné jídlo) do 

dvojice, pláštěnky pro každého, 1,5 litru pitné 

vody, pití pro každého, něco na chuť a klidně i 

KPZ - krabička poslední záchrany. A vydali jsme 

se na cestu. Po cestě jsme hráli různé hry. Zhruba 

kolem poledne jsme vždy ve skupině ze dvou 

týmů rozdělávali ohně (to byla taky soutěž), na 

kterých jsme později vařili oběd. A zase hry, po 

kterých jsme se opět vydali na cestu. Oklikou 

jsme se vrátili na skautovnu, kde jsme uplatnili 

indicie získané během celé cesty. Společně jsme 

poklad našli a spravedlivě si „kořist“ (skládající 

se z bonbonů a různých jiných cukrovinek) 

rozdělili. Mně se víkend moc líbil, a kdyby se 

taková „výprava“ někdy zopakovala, vůbec bych 

se nezlobila.                                         Wewerka 

 

Vlakové šílenství v Pečkách a výlet na Pičhoru 
O jednom říjnovém víkendu jsme se nudili, a tak 

jsme se rozhodli, že vyrazíme na výlet. Nejprve 

jsme navštívili výstavu vláčků v Pečkách. 

Na výstavě jsme si prohlédli obří modely, které 

ukazovaly vzhled železnic v průběhu časů. A tak 

jsme mohli vidět železnici za protektorátu, 

v průběhu války nebo nejmodernější vlaková 

nádraží v dnešních časech. Mohli jsme si také 

zakoupit různé modely tanků, vlaků a vybavení 

nádražních budov, řádově až kolem deseti tisíc korun za vagonek… Mě osobně nejvíc zaujala 

technická vychytávka - možnost aktivovat železniční přejezd svým pohybem. 

Cestou zpátky jsme vylezli na Pičhoru u 

Dobřichova, kde byla nedávno vytvořena 

historická stezka Po stopách Markomanů, 

germánských kmenů, které žily na našem území 

v 6. století – v době mezi Kelty a Slovany.  Vedle 

krásné vyhlídky jsme našli žárové pohřebiště, 

obydlí Markomanů a původní hrob 

markomanského knížete.  Na konci stezky jsme 

se pak dost nasmáli, když jsme se pokoušeli 

vylézt na dřevěné markomanské koně. Výlet byl hezkým povyražením z nudného 

víkendového stereotypu.          Text Jonáš, foto rod.archív
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Okresní kolo fotografické, výtvarné a keramické soutěže 

Náš kraj 2017 

Dne 9. 11. 2017 jsem se zúčastnila Okresního kola fotografické, výtvarné a keramické soutěže     Náš 

kraj, které se konalo v Kolíně v klubu Céčko. K mému údivu jsem vyhrála 1. místo ve své věkové 

kategorii „výtvarná práce“. Na obrázku, který jsem do soutěže nakreslila je kouřimský kostel svatého 

Štěpána. 

Přijetí v klubu bylo velmi milé. Hned 

mezi dveřmi mě přivítala 

organizátorka soutěže paní Renata 

Drahovzalová a nabídla mi 

občerstvení. Poté jsme si všichni v 

klidu prohlédli vystavené obrázky, 

fotografie a keramické výrobky. Za 

chvíli přišel mezi nás ředitel DDM 

Kolín pan Luboš Votroubek. Je to 

příjemný, usměvavý pán. Po krátkém 

proslovu nám s radostí začal rozdávat 

diplomy a dárkové poukazy do 

knihkupectví Dobrovský v Kolíně. S 

každým účastníkem prohodil pár slov 

a popřál mu mnoho úspěchů. Mezi 

hosty jsem potkala i bývalého učitele 

naší školy a principála kouřimské divadelní skupiny Mrsťa prsťa Martina Drahovzala. Můj obrázek se 

mu prý líbí a hned poznal, že je to kostel v Kouřimi. 

Bylo to pěkné a milé odpoledne, které jsem si pořádně užila.      Kateřina Paclíková 6. B 
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Může se kočka jmenovat Egypt? 
Uprostřed prázdnin za mnou přišel soused, jestli bych mu 

na týden nepohlídala kotě. Souhlasila jsem, dostala jsem 

kapsičky, konzervy a mléko. První tři dny se mě bálo, ale 

pak se začalo mazlit a hrát si. Po týdnu se soused vrátil a to 

už my začali kočičce říkat Egypt, protože soused byl 

v Egyptě. A jakmile musel zase odjet, Egypt byl u nás. 

Bylo mu dobře. Když přijel soused znova, Egypt už chtěl 

zůstat u nás. No, a tak jsme si tu šťastně žili, do té doby, 

než se Egypt rozhodl vydat do světa, a už se nevrátil.  

Text a foto Nela 

 

Hurvínek a kouzelné muzeum - film 
Na začátku října jsme byli s rodinou na promítání filmu 

„Hurvínek a kouzelné muzeum“ v kině v Kolíně.  

Celý příběh začal tím, že Hurvínek dostal počítačovou hru, hrál 

ji celou noc a pak se to ráno snažil zamaskovat, a tak se nechal 

jako vzbudit, vzal si potvrzení na výlet a šel. Jenže zapomněl 

doma lístek, a tak mu autobus ujel. 

Hurvínek se musel vrátit domů a šel okolo muzea loutek a 

zjistil, že ho chtějí zbourat. A tak se tomu snažil zabránit.  

Zničil bořící kouli, vešel do muzea, našel tam tři obživlé 

loutky, které mu řekly, že je zachrání, když ovládne loutkařský 

disk. 

Hurvínek vzal disk a oživil loutky, které mu pomohly dostat 

disk na nejvyšší trám v muzeu. A poté se vzneslo celé muzeum 

do vzduchu, ale když pan Spejbl disk odebral, muzeum zase 

spadlo dolů na zem. 

Dokonce se Hurvínek propadl do sklepa, kde se nacházely 

staré a zlé loutky. Hurvínek je oživil a s nimi i zlého loutkaře, 

který mu ukradl disk a proměňoval lidi v loutky. 

Hurvínek s ním bojoval, až ho zničil tím, že mu disk vložil tam, kde má být srdce. Zlý loutkař se 

změnil v člověka a ještě předtím, než zemřel, poděkoval Hurvínkovi, že ho osvobodil. 

A tak se stal Hurvínek pánem loutek a dostal se do loutkářské síně slávy. A to byl konec. 

Líbilo se mi to, protože to bylo napínavé.    Text Chondra, foto z internetu
 

Proč bych nechtěla být na invalidním vozíčku? 
V rámci prevence úrazů se letos postupně děti na 2. stupni 

seznamují s hendikepovanými lidmi, kteří v důsledku zranění 

zůstali na vozíčku. Některé žáky to vedlo k zamyšlení. 
Pro sportovního nadšence, jako jsem já, by to bylo hrozné. Nemohla 
bych dělat nic, jenom se dívat, jak jsou ostatní zdraví a úspěšní. Chtěla 
bych se v budoucnu věnovat buď právě sportu, nebo modelingu, a to by 
mě s vozíkem omezovalo. I s přepravou by byl problém. Pokud bych 
letěla na dovolenou, asi bych neodletěla. Mým koníčkem a zálibou je 
nakupování a tahat se po Praze s vozíčkem není taky úplně ideální. 
Závěr? Byla bych vlastně ošizena o vše, co mám ráda. Bylo by dobré, 
abychom si uvědomili, že na prvním místě je zdraví, a ne to, jak kdo vypadá nebo jestli se 

k oranžovým džinům hodí bílá nebo červená košile.                                   Nela Barabášová, 8. roč. 
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                     Vzhůru do Brightonu! 
Prázdniny už sice skončily dávno, ale naše rodina se vydala ještě s posledním teplem na dovolenou do 

britského pobřežního města Brighton, které od pevniny 

odděluje La Manche. 

V sobotu 21. listopadu jsme v 13.20 přistáli na 

Londýnském letišti Gatwick, ale do pronajatého apartmánu 

jsme se dostali až v 19.10!  
 

První dva dny jsme chodili po kamenitých plážích, četných 

parcích a samozřejmě po obchodech, ale zastavili jsme se i 

v Brightonském zábavním parku nad vodou - Brighton Pier. Bylo to samozřejmě úžasné, ale byl v tom 

háček, nesměli jsme se dívat do děr mezi prkny, jelikož bychom tam viděli jen zelené moře, které po 

pravdě nahání trochu strach. 

Chvíle chůze po pláži nás dovedla až k tzv. „West Pier“, který byl postaven pro plesy a další 

společenské akce. 

Brighton Pier.                                                                                                      

   
Takhle vypadal před velkým a 

zničujícím požárem. 

Takhle při požáru. A takto v dnešní době. 

V úterý jsme se vydali na překrásný a veliký hrad Arundel Castle v západním Sussexu, postavený 

Rogerem de Montgomery, hrabětem z Arundelu. 

Dnes obývá tento 

překrásný hrad 

další hrabě 

z Arundelu - 

osmnáctiletý 

vévoda z Norfolku 

Edward William 

Fitzalan-Howard. 

Hrad vypadá 

úžasně zvenku, ale samozřejmě i hradní interiéry jsou bohatě a neskromně vybavené  . Některé 

prohlídkové pokoje jsou vybaveny k potřebám 21. století. 

Ve čtvrtek jsme vyrazili do 

„Sea Life“, což je nejstarší 

akvarijní areál na světě. 

Jelikož stojí na pláži, prožil 

i povodeň, která ho velmi 

poškodila, a mnoho ryb 

uplavalo. Ale teď už je zase 

pěkný, upravený a stále plný lidí.  

A v pátek jsme si my čtyři vyrazili autobusem na jihozápadní pobřeží Anglie a to na velmi pěkné 

křídovcové útesy, které se kvůli svému počtu nazývají  „Seven Sisters“ (Sedm sester). 

Moje rodiče tam u řeky napadla mladá labuť, a tak jí museli dát celý jamajský perník. :) 

V sobotu osmadvacátého října jsme se svezli na letiště Gatwick a po odbavení a všem možném, co si 

letiště žádá, jsme se vydali letadlem zpět do Čech.                  Text a foto Štěpán 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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Jak se vyvíjel FILM v průběhu 20. století? 

Filmu je málo přes 100 let  
Počátky světové kinematografie (filmu) zasahují až 

do konce 19. století. První film předvedli bratři 

Lumièrové (Auguste Marie Louis Nicholas a Louis Jean) 

v Paříži 28. prosince 1895. Byl to však jen dokumentární 

filmeček (příjezd lokomotivy na nádraží), a tak první filmy, 

které vyprávěly příběh, vytvořil Francouz Georges Méliès 

(například Cesta na Měsíc, Cesta do neznáma, Dobytí pólu).  

V českých zemích se poprvé promítalo 15. července 

1896 konkrétně v Karlových Varech. První české 

kinematografické snímky natočil Jan Kříženecký a promítal je na Výstavě 

architektury a inženýrství v Praze roku 1898. 

Zpočátku byl oblíbe-

ným zejména žánr 

grotesky, jehož nejzná-

mějším představitelem 

byl Charlie Chaplin. 

A v americké vesničce 

Hollywood (nyní 

předměstí Los Angeles) 

byla vybudována filmová studia, která se postupně rozrůstala. 

Časem film (černobílý, nezvukový, natáčený kamerou s ruční 

klikou) získal nové vymoženosti. Nejdříve motor, zvuk (první 

zvukový film z roku 1927 je Jazzový zpěvák) a barvu. Později 

vznikly i filmy animované (buď kreslené, nebo loutkové). 

A říkáte si, co v Čechách? Jaké tu byly 

hvězdy? Tak kolem třicátých let, v době 

rozkvětu filmu, se stala oblíbenou herečkou 

Adina Mandlová, Lída 

Baarová, mezi muži 

Vlasta Burian, Hugo Haas, ale mnoho jiných, stačí se 

podívat na filmy pro pamětníky.        
V 20. století vzniklo i spousta proslulých filmových studií. 

Například 20th Century Fox (1935) - mezi jejich nejznámější 

filmy patří třeba Star Wars, Avatar, Doba ledová, X-Men, 

Smrtonosná past, Vetřelec, Planeta opic, 

Predátor, Sám doma či Letopisy Narnie, 

Universal Studios (1912), jejichž známé 

filmové série jsou Johnny English, Jurský 

park, Hulk, Já padouch, a třeba i Warner 

Bros. Entertainment (1923).  
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Největší filmové studio u nás je Barrandov Studio (28. 

1. 1933 zde byl natočen první film). Stojí za filmy jako 

Limonádový Joe aneb Koňská opera, Ostře sledované 

vlaky, Tři oříšky pro 

Popelku, Adéla ještě nevečeřela, Amadeus, 

Kolja, Bídníci, ale podílelo se i na tvorbě 

filmů cizích jako Vetřelec vs. Predátor, 

Kletba bratří Grimmů, Letopisy Narnie: Lev, 

čarodějnice a skříň, 

Mission: Impossible – 

Ghost Protocol.  

Někteří herci, ale například také čeští kaskadéři mají 

ve světě skvělou pověst.  
Film se stal oblíbeným kritériem kultury jak pro mladé, tak pro 

staré. Mezi nejnovější trháky tohoto roku se řadí: Thor: Ragnarok, 

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, Wonder Women, 

Transformers: Poslední rytíř nebo Král Artuš: Legenda o meči.  

Wewerka 
.  

 
 

 

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

 

Pepíček prosí tátu: „Tati kup mi buben“. „Nekoupím, budeš mě rušit při práci“. 

Pepíček: „Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát“. 
 

 „Ty, Terezko, moc zlobíš! Vzpomeň si na Karkulku, co se jí stalo, když neposlouchala.” 

„A ty si, babi, vzpomeň, koho vlk sežral první...”, 
 

Potkaly se dvě žížaly. „Kde máš starýho?“ ptá se jedna. „Včera ho vytáhli na ryby…“ 

        

„Padouch nebo hrdina,  

my jsme jedna rodina!“. 
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Záhady Hospitalu Kuks 
Hospitál v Kuksu byl založen hrabětem Františkem 

Antonínem Šporkem na počátku 18. století jako místo 

odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád 

milosrdných bratří. Je to jedno z nejzajímavějších a 

nejzáhadnějších míst v naší zemi. Pobývala zde i 

anglická spisovatelka J. K. Rowlingová a právě tady 

psala příběhy Harryho Pottera. Mezi barokními 

sochami, které jsou na Kuksu, jsem totiž nedávno 

objevila sochy Mozkomora – foto č. 3 - a Quirinuse Quirrella – 

foto č. 2. Celý komplex je velice zajímavý a dějí se zde zvláštní 

věci. V místní lékárně prodávají ručně dělaná lízátka, které jsme si 

koupili. Já jsem si dala brusinkové a nic se mi nestalo, sestra Tina 

ochutnala rakytníkové a zmenšila se – foto č. 1. Kuks je opravdu 

kouzelný – jeďte se tam podívat!                            ačmE 
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