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21. 9. se konal atletický čtyřboj v Kolíně   

22. 9. vyrazil turistický kroužek poprvé do terénu na rozhlednu 

Vysoká  

26. 9. se účastnili zástupci 4. - 7. třídy přespolního běhu v Kolíně 

26. 9. vyrazila 3. AB do Vodního domu na Želivku 

28. 9. byl státní svátek 

29. 9. bylo další ředitelské volno pro žáky, pedagogové měli 

školení 

2. 10. proběhl komunikační preventivní program pro 6. A 

2.10. Holky, kluci, pozor, kyberprostor! - preventivní program pro 

5. ročník 

2. 10. - 11. 2. proběhl sběr starého papíru 

13. 10. třídy 2. stupně, 4. B a 5. A se  účastnily celostátní akce 

72 hodin dobrovolnických prací 

16. 10.  navštívili někteří žáci 9. ročníku burzu 

škol v Kolíně 

17. 10. vyrazila 2. B do místní knihovny 

19. 10. jely za čokoládou do Šestajovic 1. ročníky 

20. 10. pochodovali turisti z Nymburku do 

Poděbrad 

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 Vzpora úrazům 

26. - 27. 10. byly podzimní prázdniny! 

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

 

STANE SE: 
31. 10. navštíví devítky Úřad práce v Kolíně v rámci 

volby povolání a podívají se i do České spořitelny na 

exkurzi 

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

6. 11. proběhne pro všechny třídy hudební pořad 

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

vyrazí naši turisté 

10. 11. se koná 

v Brně vyhlášení celostátní soutěže Školní časopis roku 

2016, kam pojedou i zástupci nejlepšího časopisu Středočeského kraje 

- Puzzlíku z Kouřimi! Držme jim palce! 

14. 11. proběhne podzimní pedagogická rada 

20. 11. se konají podle plánu třídní schůzky 

27. 11. se sejdou v 16.00 hod. zákonní zástupci budoucích prvňáčků 

Foto M. Randíková a B. Pavelková 
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Letošní redakce se představuje: 

 
Zleva dole: Ester, Ema, Nela, Wewerka, zleva Myšák, nad ním Chondra, Dody, 

Štěpán, Fífa, nad ním Jonáš a Alex 

 

Co je na mně zvláštního? 
Ester: Zvláštní jsem tím, že 

mám ráda lenochody. 

Ema: I když je mi už 11 let, 
miluji Hledá se Nemo a 

Hledá se Dori 

Nela: Jsem praštěná. 

 

Wewerka: Bez skautu ani 
ránu! 

Myšák: Rád cestuji. 

Chondra: Jsem výjimečný 
ve smlouvání. 

Dody:  Pořád bych chtěl být 
obklopen psy. 

Štěpán: Nechávám si 
narůst dlouhé vlasy. 

Fífa: Kdybych nesportoval, 

tak bych umřel. 

Jonáš: Myslím, že jsem 

zvláštní svým psaním. 

Alex: Mám rád přírodu, 
hraní her a fotografuju. 
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Podzimní výsledky sběru starého papíru 
 

POŘADÍ TŘÍDA CELKEM kg NEJLEPŠÍ SBĚRAČ TŘÍDY kg 

1. 3.A 1 445 OLIVOVÁ Eliška 327 

2. 4.B 1 037 HÁJKOVÁ Lucie 195 

3. 7.B 986 ŠTULEROVÁ Jana 182 

4. 1.C 886 JANÁK Matěj 233 

5. 3.B 864 BŘEČKA Adam 280 

6. 4.A 700 ČEPELÁK Luboš 92 

7. 6.A 524 HAMPEJZ Filip 104 

8. 6.B 513 NOVÁK Jan 90 

9. 1.A 512 TANCMANOVÁ Lucie 132 

10. 7.B 486 KOMÁREK Daniel 90 

11. 2.A 430 FALBEROVÁ Míša 215 

12. 9.B 356 HYKMAN Marek 179 

13. 5.B 331 PRŮŠOVÁ Barbora 216 

14. 4.C 308 ŠŤASTNÝ Matěj 87 

15. 9.A 218 CHLUBNA Tomáš 65 

16. 5.A 202 KUNDEL Lukáš 82 

17. 2.B 144 STREPAKOVÁ Kristýna 36 

18. 7.A 142 JIRŮ Karolína 102 

19. 8 81 NEDVĚD Michal 66 

 

Sebralo se celkem 13 306 kg. 
 

Letošní nejlepší sběrači školy jsou 

1. Eliška Olivová, 2. Adam Břečka a  

3. Matěj Janák a Eliška Janáková 

 

Část výdělku jde opět na školné pro naši 

adoptivní dívenku v Africe. Pamatuješ si? 

Moline Achieng' 

Aoko 
Moline Achieng' Aoko (14 let) byla 

adoptována v roce 2007 a dnes 

navštěvuje 8. třídu ve škole Peace 

Kids Humanist School ve městě  

Kisumu, čtvrti Pap-Onditi, v Keni. 

Rodiče dívky pracují na malé farmě a jejich nízké příjmy jim nedovolují uhradit 

pro Moline všechny školní výdaje. Dívka má staršího bratra a mladší sestru.  
Moline prospívá v lepším průměru. Místo známek se v Keni používá bodování do sta. 

(vysvědčení na další straně) 
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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!!! 

 

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

příjmením a třídou.  

Každou fotografii označ příjmením a originálním názvem (jako u ukázek)!  

Odevzdej p. uč. Bílkové. 
Na chodbě proběhne opět hlasování o nejpěknější fotce, odměna fotografy nemine! 

 

   
    T. Bílková, Kouzlo ohně                              T. Bílková, Pár 

 

Holky, kluci, POZOR na kyberprostor!!!

V pondělí 2. 10. měly páté třídy preventivní přednášku Jana 

Traxlera o pohybu na sociálních sítích a vůbec na internetu. 
Samozřejmě jako 

všechny děti jsme si 

řekly: „SUPER, 

NEBUDE ŠKOLA!“ No, ale to nebyla hlavní 

podstata jeho návštěvy, pán k nám přišel, aby nás 

poučil o internetu. 

Probíhalo to asi takhle. Řekl nám nejdřív: „Nejsem 

policista, takže se mi můžete se vším svěřit!“ 

Potom nám začal srozumitelně vysvětlovat, jak 

mohou být sociální sítě (např. Facebook, Twitter, 

Snapchat, Messenger, Skype a tak dále) 

nebezpečné!!! Pověděl nám pár příběhů, které se 

opravdu staly a které on jako počítačový odborník 

musel řešit. Byly sice se šťastným koncem, ale 

začátek pěkný nebyl! Vyprávěl nám o tom, jak nás 

na sociálních sítích mohou podvést, aniž bychom o 

tom věděli. Jmenoval všechny možné „triky“, které  

ti ,,pachatelé'' používají, a musíme si říct, že oni i ty 

jejich fígle jsou velmi nápadití,  

TAKŽE POZOR NA NĚ!!!:) 

Vyprávěl i o tom, na co si v dnešní době musíme 

také dávat dobrý pozor, a to na  kyberšikanu. 

Spočívá třeba v tom, že vám pořád někdo volá, 

nebo píše SMS (na e-mail a tak podobně) a 

vyhrožuje vám, jak v telefonátech, tak i v tom, co 

vám napíše! 

A tak hlavní pravidlo u kyberšikany je: pokud se 

vám něco podobného stane, hned to někomu říct, 

buď rodičům, nebo jiným rodinným příslušníkům. 

Jestli o tom rodičům říct nechcete, můžete se svěřit 

třeba i svému učiteli. Ale vždy o tom musíte 

někomu říct, abyste se tím netrápili a pak aby se 

vám doopravdy něco nestalo, jak fyzicky, tak 

psychicky. Podle mě byla přednáška velmi 

poučná. Odnesli jsme si mnoho zajímavých 

informací (a jako třešničku na dortu jsme se dvě 

hodiny neučili)!                                         Štěpán
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Atletický čtyřboj a trojboj  
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 jsme jeli do 

Kolína na trojboj (4. a 5. třída) a 

čtyřboj (8. a 9. třída). Výborně si 

vedla z mladších Tereza Nádeníková 

ve skoku dalekém a Ella Pagáčová v 

hodu kriketovým míčkem. Z chlapců 

podali výborné výkony Pavel Huml a 

Jiří Beránek. Ze starších si osobní 

rekord ve skoku vysokém přivezla 

Tereza Strejčková (její výkon 

142cm) a obsadila medailovou 

pozici! Atletické klání doprovázel 

celý den obrovský zajíc, který fandil 

a povzbuzoval závodníky. Na závěr 

běželi ti mladší štafetu 10 x 150m. Nepodařilo se nám sice vyběhnout napoprvé, ale organizátoři byli 

tak hodní, že jsme dostali druhý pokus. Děkuji tímto úplně všem reprezentantům naší školy, byli jste 

opravdu bojovní! Výsledky a výkony najdete na nástěnkách ve škole.  

FOTO: https://www.zonerama.com/ZSMiloseSollehoKorim/Album/3763377         Magdalena Randíková 

 

Přespolní běh 2017  
V úterý 26.9.2017 jsme se vydali reprezentovat naši školu v přespolním běhu. Nejdříve jsme měli 

problémy s pochopením cesty trati pro jednotlivé kategorie, plánek byl dost složitý, ale nakonec se 

nikdo nikam nezaběhl. Ukázalo se, že děvčata ze 4. třídy běží stejně dlouhou trasu jako děvčata z 

deváté třídy! Trať byla dle závodníků náročná, místy písčitá, hodně kopečků a jiných terénních útvarů. 

Vyčerpávající byly samozřejmě i divácké úseky, kde bylo na závodníky hezky vidět i z 

dálky.  Nejlepší z děvčat ze 4.  - 5. třídy byla Anežka Chladová a Klára Vaňkovská, z chlapců Vítek 

Pecka. Ze 6. - 7. třídy kategorie děvčat byla naše Jana Štullerová na 12. místě asi z devadesátky 

startujících! Z chlapců doběhl nejdříve Martin Hruška. V kategorii 8. - 9. třídy jsme měli zastoupení 

jen v hoších, kdy nejlépe doběhl Martin Kropáč. Děkuji všem účastníkům, kteří doběhli do cíle! 

FOTO: https://www.zonerama.com/ZSMiloseSollehoKorim/Album/3777706        Magdalena Randíková 
 

https://www.zonerama.com/ZSMiloseSollehoKorim/Album/3763377
https://www.zonerama.com/ZSMiloseSollehoKorim/Album/3777706
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Projekt 72 hodin 
 

Letos je to už po páté, co jsme se zúčastnili projektu 72 hodin. Akci pořádá Česká 

rada dětí a mládeže. Projektu se účastní dobrovolníci z celé České republiky, každý 

nějakým způsobem pomáhá životnímu 

prostředí, přírodě, městu nebo i lidem. 

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíc lidí 

a ukázat tak, že stačí málo, aby 

společně dokázali mnoho. Projekt je 

určen dětem i rodičům, mladým lidem, 

neziskovým organizacím, zkrátka všem. 

Trval letos od 12. 10. do 15. 10., 

zapojit se mohli lidé na jakoukoli dobu. 

Naše žáky podpořil materiálem na úklid 

a tričky s logem akce i MěÚ Kouřim. 

Ester píše:  
My, 6. A, jsme zametali, vytrhávali plevel, 

sbírali odpadky, zkrátka pomáhali našemu 

městečku (ulice Nové město a okolí).  Ostatní 

třídy navštívily třeba naše spoluobčany 

v domově důchodců nebo uklízely na jiných místech. A za odměnu všichni dostali trička a náramky a 

především získali i „dobrý pocit“. 

ačmE: V pátek 13. byl projekt 72 hodin a byl jako vždy úžasný! Naše třída 6. A uklízela ulici Nové 

město. Byli jsme po čtveřicích a vždy měli úsek cca 20 metrů. Hned první úsek nám přinesl úspěch, 

z domu vyšla paní a dala nám bonbóny! Bylo fajn, že nám vyšlo i počasí a moc jsme si to užili – celý 

den jsme byli na vzduchu – doufám, že byly spokojené i paní učitelky.   

 Foto M. Hampejsová 
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Zametala, plevel trhala a okopávala  

i 6. B (ulice Pivovarská a Dubová), 

fotila M. Bílková.   

 

 

 

 

 

 

 

Náměstí prokouklo zase díky 7. třídám –  

a v kupkách shrabaného listí si pěkně 

zařádily i malé děti   .   Foto BPav 

 

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

 

Paní učitelka poučuje třídu: „Děti, nelíbejte nikdy zvířátka, můžete od nich chytit 

nějakou ošklivou chorobu, znáte určitě nějaké takové případy.” Přihlásí se Pepíček: 

„Prosím, já znám takový případ. Naše teta líbala našeho pejska.” „A jaké to mělo 

následky, Pepíčku?” ptá se paní učitelka. „Pes umřel!”  
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Kytičky na náměstí 
V tomto školním roce jsme my - 4.B - 

nejmladší třída, která se zapojila do projektu 

72 hodin. Řekli jsme si, že těžkou práci 

necháme starším spolužákům a vymyslíme 

něco, na co nám budou stačit síly. Stříhání, 

lepení – v tom jsme dobří. Vyrobili jsme 

téměř sto pestrobarevných kvítků. Kolíčkem 

na prádlo jsme jimi ozdobili javory 

uprostřed kouřimského náměstí. Jaro na 

podzimních, opadajících stromech? Jak 

vidíte, když se chce, všechno jde. Stačí jen 

chtít! A hned je veseleji!     

Text a foto H. Kolpaková 

 

 

Obrázky pro klienty 

Penzionu  

U Pražské brány 
V rámci dobrovolnické akce 72 hodin 

vytvořily dívky z 8. ročníku a některé 

další děti třicet obrázků na chodby, ale 

i do pokojů obyvatel Penzionu U 

Pražské brány. Doufejme, že je potěší.  

Foto M. Bílková 
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Dědečkové, babičky, pojďte 

s námi do školy 
Šesťáci z 6. B pozvali svoje prarodiče do školy, aby 

tady společně strávili sobotní dopoledne a něco 

tvořili (v rámci akce 72 hodin). Dorazili dva 

dědečkové, jeden tatínek a sedm babiček. Pracovalo 

se v keramické dílně, kde se vyráběla barevná 

zvonkohra, a ve školní dílně, kde vznikly čtyři 

krásné budky pro sýkorky. Výsledek byl skvělý, 

celé dopoledne spolu! A nakonec prohlídka školy a 

posezení nad perníčky, které děti pro sebe i své 

babičky a dědečky (a tatínka) napekly. Všichni si 

pochvalovali, jak jim to společně šlo, a tak se 

možná potkají znovu - tentokrát při tvorbě výrobků 

na vánoční výstavu.   

Text a foto M. Bílková 
 

Wewerka dodává:  

My s dědou jsme vyráběli ptačí budku. 

Nejdříve jsme udělali dno, poté boční, zadní a 

přední stěnu. Do přední stěny jsme navrtali 

otvor a rýhy pro lepší lezení ptáčků. Později jsme vše sešroubovali dohromady, ale tak, aby 

šla přední stěna otvírat. Ještě jsme zatloukli hřebíček jako zavírání. A čekala nás ještě 

poslední práce- natřít budku bezbarvým lakem. Když všichni dodělali svou práci, sešli jsme se 

ve třídě výtvarky a dali jsme si perníčky. 

Pro mě to bylo pěkně strávené 

dopoledne, protože třeba můj děda je 

z Kolína, takže se nevídáme tak často. 

Pokud vím, dědovi se to také líbilo. 

 

Chondra:  

Babička i já jsme si nejvíce užili, že 

jsme spolu pracovali na zvonkohře 

z keramiky, a babičce se líbila výzdoba 

školy. Pochutnali jsme si na perníčkách.

  
 

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

Přijde Fanda do zušky a otvírá víko na housle. Paní učitelka se podívá a ustrašeně 

zvolá: „Fando, co tu děláš s kulometem?!”   Fanda: „No, co já s kulometem, ale co 

dělá taťka v bance s houslema!” 
 

Pepíček přijde domů ze školy a brečí, že dostal pětku ze zeměpisu. Tatínek se ho 

ptá: „Pepíčku, a za co jsi tu pětku dostal?”  „Nevěděl jsem, kde je Vietnam.” 

Tatínek na to: „To přece nemůže být daleko, jeden Vietnamec jezdí k nám do práce 

na kole!” 
 

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

„A ty si, babi, vzpomeň, koho vlk sežral první...”, 
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72 hodin v 9. A ? 
Během projektu 72 hodin třída 9. A oživovala staré kouřimské 

koupaliště. Nejdříve jsme koupaliště čistili od plevele a 

náletových dřevin. 

Posléze jsme okolí 

celého koupaliště 

zametli a nakonec 

jsme začali s 

kreslením různých 

graffiti, obrázků a 

symbolů, které jsme na 

závěr vybarvili spreji. 

Tady nastal tak trochu 

problém s barvami, 

protože jsme je někteří 

naná-šeli v příliš silné 

vrstvě, a tak nám 

barvy poměrně rychle 

došly a museli jsme 

shánět další. Projekt 

72 hodin se mi líbil a 

jsem rád, že jsme 

udělali pěkný kus 

práce.  

Text Jonáš,  

foto M. Randíková 

 

Zásmucké putování - 72 hodin 
My 5.A jsme společně vyrazili autobusem směr Zásmuky. Cíl byl 

vysbírat odpadky na stezce Zásmuky- Kouřim. U bažantnice jsme 

si nasadili rukavice a ihned se pustili do práce. Stačilo se malinko 

rozhlédnout a už jsme viděli mnoho odpadků a odhozených věcí. 

Popošli jsme jen pár set metrů a měli jsme krásné úlovky- rozbitý 

kbelík, kousek motoru, plastový kryt k pc monitoru. Cesta nám 

příjemně utíkala a odpadky se nám v pytlích hromadily. Nejtěžší 

bylo dotáhnout plné pytle na smluvené místo. Dokázali jsme za 

dopoledne naplnit šest plných pytlů a u toho si užít mnoho 

legrace.   

Text a foto M. Křížová  
 
 

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

Ptá se otec Pepíčka: „Pětka z matematiky, proč?“ Pepíček: „Protože šestka neexistuje.“  
 

Učitelka se ptá Toníka: „Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?“ „To jsou velice moudří 

ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin.“  

 
 

Děcko s provinilým výrazem ve tváři přijde večer do ložnice: „Tati, umíš psát ve tmě?“ 

„No, myslím, že jo. Co mám napsat?“ „Svoje jméno do mojí žákovské knížky.“ 
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Severský román byl syrový... 
Román, který jsem četl, se jmenoval Krev na sněhu a napsal ho spiso-

vatel Jo Nesbo. Kniha popisuje život muže jménem Olaf, který je ná-

jemným vrahem. Za svého šéfa má Hofmanna - drogového bosse, kte-

rý ovládá obchod s pervitinem v celém Oslu.  

Olaf vždycky splnil, co jeho nadřízený chtěl, avšak jednou chtěl oprav-

du těžký úkol - aby zabil jeho ženu. 

Olaf celé dny Hofmannovou sleduje a zjišťuje, že za ní každý den ve 

stejný čas chodí muž, o kterém si myslí, že je to její milenec. Jelikož 

se mu však zdá, že je Hofmannova žena nevinná, zabije dotyčného 

muže. Když to pak řekne Hofmannovi, ten vybouchne vzteky - zabil 

totiž jeho syna. 

Olaf skryje ženu ve svém bytě. Tady pak kují pikle a spojí se s Rybá-

řem - Hofmannovým úhlavním nepřítelem. Domluví se, že Hofmanna 

zabijí na pohřbu jeho syna. Když je Olafův bývalý šéf po smrti, Rybář 

Olafa zradí a málem ho zabije. On se ale i přes vážné zranění na noze 

dostane do svého bytu, kde ho Hofmannova žena ošetří. Nicméně i ona 

ho zradí, jelikož večer potají zavolá Rybářovi, kde Olafa najdou a 

můžou odprásknout. 

Zrazený Olaf utíká z bytu. Moc daleko však nedojede, má autonehodu a 

skončí ve škarpě. Tady ho najde jeho láska Marie, o které se domníval, 

že je hluchoněmá, ale ona byla cizinka a neuměla moc dobře norsky.  

Jak to dopadlo, to vám neřeknu, doporučuji, abyste si knihu přečetli. 

Byla opravdu skvělá! Dost syrová a napínavá. 

Text Jonáš  

Kdo to je Jo Nesbo? 
Jo Nesbo je norský spisovatel, který se proslavil psaním téměř hororových 

detektivek. Narodil se v roce 1960 v Oslu.  Vystudoval ekonomii, dříve hrával 

v kapele a byl velice úspěšným hudebníkem. Vzhledem k tomu, že už nechtěl 

žít uspěchaným a hektickým životem, začal se věnovat psaní. Nejvíce ho 

proslavila detektivní řada s detektivem Harrym Holem. Píše ale i romány a 

knihy pro děti, třeba s hrdinou doktor Proktor. 

 
 

Nad Kouřimí se vznášeli draci 
Jako každý rok tak i letos starou Kouřim u kapličky obléhali draci. 

Konala se zde 23. drakiáda spojená s bramborovým dnem. Sešlo se 

mnoho různých draků, kteří soutěžili v různých disciplínách, např. o 

nejvyšší vzlet, nejneposlušnějšího draka, největšího akrobata a jiné. 

Soutěžilo se i v hodu bramborou, kvůli bezpečnosti přihlížejících se 

letos házelo umělým ovocem (v minulých letech bylo několik zranění). 

Celé odpoledne si závodníci zpříjemnili opékáním vuřtů. 

Text Myšák a Fífa 
 

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

Perličky z českých školních lavic: 
Obyvatelstvo Ameriky: černoši, běloši a žlutoši. 

"Brambory" jsou cizí slovo, protože je přivezl Kolumbus. 

V Argentýně je hodně pastvin, takže se tam pěstuje maso. 

V Čechách je Čech, na Moravě Moravan, ve Finsku Finec a na Kubě Kuba. 
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Dýňové řádění 
O víkendu uprostřed října jsme zajeli do Dýňového 

světa v Nové Vsi u Havlíčkova Brodu. Na statku  

U Pipků jsme si procházeli dýňová bludiště, viděli 

jsme pyramidy, totemy a další stavby 

z nejrůznějších druhů tykví, které jsme si pak mohli 

koupit v místním obchůdku.  

Blbli jsme na zahradě ve slámovém bazéně, slézali 

hrady z balíků a stromové prolézačky.  Vylezli jsme na strašidelnou půdu, kde žijí dýňoví duchové. 

V dílničce jsme si mohli vydlabat dýni, malé děti malovaly svoje strašidla barvami.  

V místní restauraci nabízeli pokrmy z dýní. Koupili jsme si dýňové hranolky, a tak nám chutnaly, že 

jsme se rozhodli si je doma usmažit taky. Nakoupili jsme suroviny, spoustu malých a velkých dýní na 

vyřezávání a k tomu nejedlou tykev, která když zaschne, slouží jako dekorace napořád.  

Bylo to výborné, líbilo se mi tam a chtěl bych tam zajet zase příště.  

Text Chondra, foto rod. archiv 
 

Víte, jak se stěhuje zvon do věže kostela? 

V ten samý den jsme se jeli podívat na slavnostní vyzdvižení nového zvonu v Kutné Hoře. Zvon sv. 

Jakub Maria zavěšovali prastarou technikou do věže kostela sv. Jakuba.  O všechny zvony kostel 

přišel za 1. a 2. světové války. Vloni byla vyhlášena veřejná sbírka na nový zvon. Vybralo se přes 3 a 

půl miliónu korun a letos v Nizozemsku odlil 

český zvonař Matoušek zvon, který měří 2, 5 metru 

a váží téměř tři tuny. Na vyzdvižení do věže se 

přišla podívat spousta lidí, zvon i zavěšování jsme 

viděli dobře, ale moc mě to nebavilo.   

A tak jsme ještě jeli na letecký den na kolínské 

letiště. Den s historickými letadly kazilo počasí. 

Akrobatický program historických letadel, 

seskoky padákem a přehlídku vojenské techniky 

ukončil prudký déšť.  I tak jsme viděli letadla ve 

vzduchu a na zemi zblízka. Cestu jsme zakončili 

obědem a pak domů.  

Chondra 
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Lipno plné zážitků 
Za svůj život jsem tu byla už dvakrát a nikdy jsem se nenudila. Navštívili jsme 

úžasnou výstavu lega. Další den jsme lanovkou vyjeli do Korun stromů, kde 

jsme otestovali svou odvahu ve výškách. Poté jsme navštívili novou atrakci 

Království lesa s mnoha prolézačkami a malou zoo. Dolu jsme pak sjeli na 

koloběžkách. Kolem Lipna je skvělá cyklostezka. Ujet po ní 40 km nebyl pro 

nás žádný problém a za odměnu jsme si mohli půjčit segwaye. Lipno je prostě 

super!      

Text a foto z Korun stromů  Ester 

 

Youfest 
Na konci září se v Praze uskutečnil festival 

Youfest. Objevila se tady spousta známých 

osobností, hlavně z You Tubu. V Music zóně 

zahrála třeba skupina Slza nebo Sebastian, 

venku tu parkour zaskákal například Tary a 

Smusa. V Game zóně jste mohli vyzkoušet hru 

Fifa 16, ať už na PS4 nebo na xbox one, mohli 

jste zkusit VR, a abyste se taky trochu hýbali, tak 

jste mohli házet míčky na interaktivní stěnu.  

A nakonec jste si šli oddechnout a popít drink 

v Relax zóně.  

Byl to skvělý způsob, jak si užít den.  

Text a foto Dody

 
 

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

Perličky z českých školních lavic: 
Míry žížaly: když spala, tak měla 7,5 cm a když se vzbudila, tak měla 10 až 11 cm. 

Žížala může dorůst do délky, když jí část odpadne. 

Žížala pomáhá v domácnosti kypřením půdy. 

Střední příčka je úsečka, která půlí úsečky, které protíná na dvě stejné úsečky. 

Alkoholy obsahují látky, které z lidí dělají blbce. 

Tchoř zapáchá, protože má v sobě takovou jako lihovinu. 

Šelmy kočkovité jsou: lev, tygr, pardál, levhard a leopold. 
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Projeli jsme křížem krážem republikou 
Zúčastnili jsme se 10. ročníku Křížem krážem republikou. 
Je to celostátní soutěž. Jezdí se vlakem 24 hodin a soutěží se v počtu 
najetých kilometrů, plní se bonusové úkoly, navštěvují se různá 
zajímavá místa a letos se luštila i tajná místa. Již začátkem září jsme 
se začali dohadovat, jak naše cesta bude asi vypadat. Ale čtrnáct dní 
před akcí organizátoři, skauti z Krnova, začali odtajňovat tajná místa. 
Byly to rébusy. První nám měl říct, ve kterém městě se místo nachází, 
a druhý pak přesné místo, kde nalezneme QR kod (černý čtvereček), 
kde je heslo. Pořádně nám tím zamotali hlavu. Asi týden před 
startem uvedli, jaké jsou bonusové stanice a úkoly. Poslední 
rébusovka byla v pátek před odjezdem. A mohli jsme plánovat znova. 
Cestu jsme měli připravenou, máma nám udělala svačiny na celý den a v pátek 23.9. ve 23 hodin jsme 
se vydali na start. Startovali jsme v Kolíně na nádraží. Vlak měl jet ve 23:59, a tak jsme si přáli, aby 
měl 1 minutu zpoždění a již se mohly počítat kilometry z Kolína. Naše přání bylo vyslyšeno, ale až 
moc, vlak měl zpoždění 19 minut. Tady začalo velké dobrodružství, jestli stihneme navazující spoje. Již 
cestou na Ostravu nám bylo jasné, že spoj nestihneme a celá naplánovaná trasa byla fuč. Vše se tedy 
improvizovalo cestou a vytvářeli jsme novou trasu celý den. Nestihli jsme, co jsme měli, ale i tak jsme 
zažili velké dobrodružství. Cestou se nám podařilo projet 11 km tunelů, ten nejmenší měřil 23,3 m a 
nejdelší, kterým se jelo, měl 1364 m. Je to bezva soutěž, pozná se plno zajímavých míst a zajímavých 
lidí. I když se nám moc nedařilo podle našich plánů, dojeli jsme včas do cíle a umístili se na 53. místě 

ze 150 týmů. Tak za rok možná zas.             Text Myšák a Fífa,foto rod.archiv 
 

Ukázka tajných míst – rébusů.  

Tajné místo 1 
Sherlock Holmes použil při šifrování tohoto místa svou 
výkonnou lupu. Naše rada je jednoduchá – a jsme si vědomi 
toho, že je to rada na houby – stačí odzoomovat a budete 
vědět víc! První indicie vás nasměřuje do konkrétní obce, na 
přesné místo si budete muset ještě počkat. 

Tajné místo 2 
Někdy se stane, že vás indicie svede na scestí, zkrátka myslíte si, že jste na to kápli, ale 
přitom se chystáte úplně někam jinam. Nejsou Velikonoce a všechny kraslice tak prosím 

pusťte k vodě. A perník taky! Zkuste se zaměřit na barevné tvary v rozích – nejsou tam jen tak pro nic za nic. První 
indicie vás nasměruje jen do obce, na podrobnosti si počkejte. 

Rozluštíte ? Poradí Myšák a Fífa 
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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? Naše 

letošní nová rubrika připomene některé 

zajímavosti této převratné stovky. Vždyť 

naši praprarodiče žili úplně jinak než my. 
 

 Celý školní rok bude také 

probíhat soutěž  

„VÍŠ, CO TO JE?“ 
 

 

Kde: 1. patro 2. stupně u počítačovny 

Kdy: Každých 14 dní     

Co: Poznáš starý, dnes už nepoužívaný 

předmět ve vitríně? 

Jak: Na přiložené lístky napiš 

odpověď, své jméno a třídu, lístek 

vhoď do krabičky 

Pro koho: pro všechny žáky i pedagogy 

Odměna pro vylosované výherce: 

poukaz PŘEDNOSTENKA na obědě - 

do dalšího vyhlášení můžeš jít 

k okénku výdeje obědů přednostně 

(pokud nechodíš na oběd, dostaneš 

malou sladkou odměnu) 
 

Prosba všem!!!  
Pokud najdeš na půdě, u prarodičů a 

praprarodičů nějaký zajímavý 

předmět, který se dnes už nepoužívá 

a byl by vhodný do naší soutěže, 

půjč si jej a přines do školy!!! 

Neprozraď, o co se jedná!! 

 

První výsledky! 
Viděli jste vysoušeč vlasů (někteří 

tipovali krabička na kosmetiku, van 

(???), nafukovací čepice…) a kartáče na 

leštění podlahy - vzpomeň si na film 

Šest medvědů s Cibulkou  

(někteří tipovali kartáče na koně).  
 

Výherce přednostenky na oběd:  

Barbora Březíková ze 7. B a  

Tadeáš Huljak z 4. A 
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Jak se vyvíjel automobilismus v průběhu 20. století? 
První dopravní prostředek, který převezl čtyři pasažéry, byl na konci 18. století parní, jeho rychlost 

byla 9 km /hod. Za skutečný začátek automobilismu můžeme považovat vznik spalovacího motoru. 

Ten byl mnohem menší a kompaktnější do malého dopravního prostředku než dosud používaný parní 

stroj, který by potřeboval mnohem více místa. A stalo se to mnohem dříve než ve 20. století.  

Již v roce 1807 byl vynalezen spalovací motor na plyn. Tento motor vymyslel švýcarský vynálezce 

Francois Isaac de Rivaz. Jeho motor spaloval vodík a kyslík, ale byl použit pouze v několika prvních 

autech. 

V letech 1862 až 1866 vyvinul Nicolaus  Otto čtyřdobý spalovací motor, který byl stále na plyn, a pak  

už jen stačilo, aby se dal do pohybu.  

 

Vlastní vývoj dnešních automobilů začal v roce v 

roce 1885 v Německu. Karel Benz si nechal 

patentovat motorovou tříkolku, je autorem 1. 

benzinového automobilu. 

Kdo však uskutečnil první dálkovou cestu 

automobilem? Byla to Berta Benzová, manželka 

slavného vynálezce. Bez vědomí svého muže 

ujela se svými syny v pubertálním věku 106 

kilometrů! Trvalo jí to téměř 12 hodin. 

V roce 1887 nezávisle na Karlu Benzovi začal 

automobily stavět také Gottlieb Daimler. V roce 1897 pak Němec Rudolf  Diesel sestrojil první 

vznětový motor. Jména slavných vynálezců připomínají 

dnešní názvy velkých automobilek.  

Prvním funkčním automobilem vyrobeným na 

území dnešní České republiky byl v roce 1897 

Präsident  postavený v Kopřivici (v dnešní Tatře). 

Další automobilky byly Laurin & Klement (dnešní 

Škoda), Nesselsdorfer 

Wagenbaufabriksgesellschaft – ve zkratce NW 

(dnešní Tatra), či Praga. 

V roce 1898 byl vyroben první náklaďák. Automobily Benz 

začaly být roku 1898 vybavovány otočným řídicím čepem, 

tedy prvním volantem.  

Počátkem 20. století se objevily první elektromobily. Soutěž mezi 

automobily s parním, elektrickým a spalovacím motorem trvala až 

do roku 1910. Poté začaly být favorizovány automobily se 

spalovacím motorem. 

Ve dvacátém století se benzínem nebo naftou poháněné 

automobily staly nejvýznamnějším dopravním prostředkem. 

Revoluci ve výrobě a masové rozšíření automobilů odstartoval ve 

Spojených státech Henry Ford tím, že vymyslel a vyrobil lidem 

dostupný automobil. Stalo se to tak kvůli zjednodušení výroby, 

zavedl totiž pásovou výrobu. Jednalo se o Ford model T, začal se 

prodávat v roce 1908 a poslední vyrobený vůz vyjel z montovací 

haly v roce 1927. Byl velmi populární.  
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Zajímavosti ve vývoji aut: 

V průběhu 20. století se začíná uvažovat o větší 

bezpečnosti pasažérů, a tak se objevují od 30. let 

bezpečnostní pásy a později airbagy, které vymyslel a 

nechal si patentovat americký konstruktér John W. 

Hetrick v roce 1957. V sériově vyráběných automobilech 

se objevují až v šedesátých letech a to ve vozech Ford. 

Bezpečnostní pásy se poprvé použijí ve vozech Volvo.  

 

V Československu se povinné zavádění 

pásů objeví v roce 1967. Tehdejší 

vyhláška se týkala pouze řidiče a 

spolujezdce vpředu. Vzadu nebyly pásy 

povinné a připoutaní jste museli být 

pouze tehdy, pokud jste jeli mimo obec. 

Výjimku dostaly zpětně volhy a 

moskviče, protože do těchto aut nebylo 

možné bezpečnostní pásy namontovat. V roce 1990 byl přijat zákon, který přikázal 

povinnost mít pásy i na 

zadních sedadlech a to 

bez výjimky.  

Od sedmdesátých let dochází 

k větší elektrifikaci 

automobilů, k obměnám 

karosérií, které se 

z hranatějších tvarů postupně 

zakulacují. Také se 

modernizuje a upravuje 

interiér automobilů v souladu s dobou. 

Rychlost, kterou dosahovaly první auta, byla asi 10km/hodinu. Rychlost automobilů dnes? 

 

Nejrychlejší automobily dneška:  

Nej je Hennessey Venom GT (428 km/h),  

dále 2. Koenigsegg Agera R (420 km/h),  

3. Bugatti Veyron Super Sport (415 km/h) 

V roce 2003 bylo na světě 590 000 000 

registrovaných automobilů. Na konci roku 2009 

bylo na světě registrováno 980 milionů aut a na 

konci roku 2010 bylo na planetě Zemi 

registrováno 1 015 000 000 automobilů.  

Zdroj internet a encyklopedie.  

Autor Jonáš 
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Kouřim bude hlavním 

městem 
Asi víte, že se příští rok bude volit 

opět pan prezident. Pokud se současný 

prezident Miloš Zeman stane znova 

prezidentem, tak se Kouřim stane 

hlavním městem! Proto se v pátek za-

čalo s úklidem při akci 72 hodin a bude 

se takto pokračovat až do voleb. 

Jak to, že Kouřim? M. Zeman je 

z Kolína, a to není zas tak daleko, ale 

především Kouřim je v astronomickém 

středu Evropy (což dokazuje i poutač na náměstí)! Z okolních vesniček jako je Dobré 

Pole, Svojšice, Ždánice … se tak stane Kouřim 1, Kouřim 2, Kouřim 3 ... Takže jestli se  

M. Zeman stane opět prezidentem, budou se muset předělat všechny cedule v okolí a 

třeba se jednou dočkáme i metra!  

 ačmE 
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