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Stalo se 
Od 21.12. 2013 do 5.1.2014 jsme měli 

vánoční prázdniny 

8.1. – 13.1 navštívila hodiny občanské 

výuky na 2. stupni paní starostka Z. 

Čiháková, aby s dětmi pohovořila na 

téma Kouřim- moje město 

9.1. se konala schůzka s rodiči 

vycházejících žáků 

16.1. měla dopravní výchovu 5. AB 

17.1. proběhl zápis do 1. třídy  

23.1. byla pedagogická rada  

23.1. mohli přijít budoucí prvňáčci 

k náhradnímu zápisu 

24. proběhlo putování turistického kroužku do Mlékovic, Hoštic, Nové Vsi a Svojšic 

27.1. se konaly konzultace s rodiči žáků o prospěchu a chování 

28.1. vybraní úspěšní řešitelé školního kola olympiády z dějepisu jeli na okresní kolo do Kolína- 

L. Charouzková a L. Nedvěd z 8.A 

Barevné vaření deváťaček, foto D. Šustová 

Stane se 
30.1. dostanou všichni žáci vysvědčení!  

31. máme pololetní prázdniny 

4.2. začíná Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky, další 

termíny jsou 4.,11.,18. a 25. února 

6.2. vyrazí           na okresní kolo  olympiády v českém jazyce 

v Kolíně K. Kučerová, M. Čejková a K. Uličná 

8.2. zveme všechny zájemce na den otevřených dveří, kdy si 

může každý prohlédnout školu 

9.2. vyrazí KMD na Mikulášovy patálie 

12.2. začíná plavání pro 2.B a 3.B 

16.- 22.2. pojedou sedmáci na lyžařský výcvik 

19.2. má dopravní teorii 5.AB 

27.2. bude řešit v Kolínském divadle 5.AB Záhadu hlavolamu 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Fandíme florbalu,  foto M. Choutková, zápis budoucích prvňáčků fotil O. Čáslava 
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Vzkaz od Běly Gran Jensen 
Stonožka neboli Hnutí na vlastních nohou (malujeme pro něj přáníčka) pořádalo sbírku 

zimního ošacení pro dětské uprchlíky v Sýrii, kde je občanská válka. Oděvy budou 

zaslány do Zaatarí, druhého největšího uprchlického tábora, kde žije nyní asi 80 tisíc 

uprchlíků, z toho je asi polovina dětí. Žijí zde v absolutně nevyhovujících podmínkách- 

ze své země odešli v lehkém oblečení, nyní jsou zde mrazivé noci. Nefunguje nic, ani 

centrální vytápění.  

Naši žáci a pedagogové přinesli během jednoho týdne kolem 20ti pytlů zimního ošacení. 

Velmi všem děkujeme.    Vedení školy 

 

 

 

Víte, na co těší budoucí 

prvňáčci? 
Terezka: Do školy se těším nejvíc na kreslení 

a na psaní i na počítání 

Matěj: Těším se do školy nejvíc na cvičení 

David: No do školy se těším tak na půl 

Ivan: Na cvičení! 

Páťa: Už se těším na psaní, počítání i na čtení 

Míša: Nejvíc se těším na tělocvik a na 

kreslení 

 Ptali se a fotili Oňa a Andy 

Na zápisu bylo těsno 
A je rozhodnuto. Dnes už víme, že se do naší školy zapsalo 71 budoucích prvňáčků, což 

je krása. Budeme mít tři první třídy. Nezbývá, než všem dětem popřát, aby se jim u nás 

líbilo! 
 

 

KMD- Mikulášovy patálie 

KDY?  9. 2. 2014 neděle 

KAM? Divadlo v Celetné – „ KAŠPAR „ 

CO? „MIKULÁŠOVY PATÁLIE„ 

ODJEZD:  13:00 h od ZŠ 

NÁVRAT: kolem 17:30 h 

autobus:  120 Kč 
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ZŠ Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín 

srdečně zve všechny zájemce na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

sobota 8.2.2014 od 9.00 do 12.30 

Slavnostní zahájení proběhne ve školní jídelně v 9.00 

Co návštěvníky čeká? 

Taneční vystoupení v haličce v 9.30, 10.15 a 11.00 

Prohlídka školy s dětmi - průvodci 

Zajímavé informace a ukázky činností 

Kvíz o škole aj. 

PŘIJĎTE ZANECHAT OTISK SVÉ RUKY NA STROMĚ HISTORIE ŠKOLY! 

 

!!!Soutěž!!! 

Žák, který přivede nejvíce rodinných příslušníků a přátel, obdrží hodnotnou odměnu! 
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Jak oslavit vysvědčení?  

Každopádně si tento den musíte pořádně užít a to naplno!!! Zapomeňte 

na všechny špatné známky a oslavte to, že už je polovina školního 

roku za vámi! Já  jdu vždy ke Lvovi se pořádně nadlábnout. A když 

zbude čas jedeme do Kolína se vykoupat. Ale mám mnoho dalších 

nápadů, jak tento den oslavit. Můžete si s kamarádkami 

udělat párty, jet do kina, stanovat v kempu, nebo 

můžete celý den prosedět u počítače, hrát 

playstation nebo x-box. Pokud máte rádi 

adrenalin, zajeďte do lanového centra, je to 

velká sranda, hlavně když sledujete ty na 

hoře, jak se jim klepou kolena. Zájemci o kulturu můžou vyrazit na 

zámek nebo hrad, do muzea, nebo na jiné výstavy. Některé holky oslavují i 

tak, že jdou vykoupit obchody s oblečením. A to jsou všechny moje rady, 

jak oslavit vysvědčení. TAK AŤ MÁTE NA VYSVĚDČENÍ SAMÉ BIČE! 

 Kamča 

 

ČESKO SPORTUJE 

Projekt: MOJE OLYMPIÁDA - Jak to všechno dopadlo? 
V kvízu 16. místo v ČR! 
Čtveřice reprezentantů: Marek Čejka 6.A,  Jan Šedina 7.B, Gabriela Kočová 8.A a Emil Kotrch 9.A 

vyplnili správně 52 otázek ze 60 a tím se umístili na velice krásném 16. místě z celé ČR! 

Gratulujeme! 

Ve štafetě 71.místo v ČR! 
Ještě jsem neprozradila počet zapojených škol do soutěže. Ten počet je opravdu vysoký. Je to číslo 

251! Čili jsem i s výsledkem naší štafety nad míru spokojená. Štafeta ve složení: Štěpničková, Štuller 

O., Urbánek, Břečková, Kovaříková, Čadil, Vontszemü, Potůček a Navrátil, Hubáčková nezklamali, 

ba právě naopak! Všem moc děkuji za odvahu se štafety zúčastnit! Pro zájemce, štafeta se běhala 

v haličce, kde byl naměřený úsek 

10m. Každý závodník absolvoval 

celkem 200m a jeden odvážlivec 

(Jan Vontszemu, 9.B) poté ještě 

14m skákal žabáky do finiše. 

Na závěr je nutno říci, že tato soutěž 

byla pojata celá ve smyslu fair play, 

proto mi dovolte ze stránek projektu 

http://www.ceskosportuje.cz použít 

obrázek s prvním pravidlem fair 

play: 

 
 

  Ještě jednou děkuji 

všem jmenovaným za reprezentaci 

školy. M. Choutková 

http://www.ceskosportuje.cz/
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Vánoční turnaj ve florbale 
Poslední den před vánočními 

prazdninami se konal v hale turnaj ve 

florbale. 

My holky z 9.B jsme hráli v naší obvyklé 

sestavě--->  

Klára Moravcová(já) 

Adéla Hervertová 

Michaella Batelková 

Petra Votrubová 

Andrea Srbová 

A brankářka Andrea Stará 

Bylo to suprové, všechny zápasy jsme vyhrály 

a celkově nastřílely 12 gólů a žádný jsme 

nedostaly... 

Výsledky kluci: 

-9.A 

-7.A 

-8.B 

Výsledky holky: 

-9.B 

-6.B 

-8.A 

Nejvíce gólů nastřílel Emil Kotrch a z dívek 

Adéla Hervertová. 

My holky jsme si to moc užily a jsme rády, že 

jsme byly druhé  

Klarushka 9.B 

 

 
 

Prostírání a kradení (kladení) inventáře (rozumí se nádobí) 

Antarktida je trvale obydlena tučňáky. 

Nejslavnější obraz Leonarda da Vinciho se jmenuje Madonna Líza  

Telefon vynalezl Alexandr Graham Bell původně jako naslouchátko pro hluché. 

Uvnitř zvířecích kostí je morek, který vyvařujeme v polévce. 

Sigmund Freud vynalezl hysterii.  

 

Zvířátka mají schůzi a všichni se už dostavili až na vlka. Chvilku na něj čekají, ale 

pak začnou bez něho. Vlk přijde až ke konci a medvěd se ho ptá: " Kde jsi byl? 

Snad se řeklo, že se zúčastní všichni!"  

"To byste nevěřili, co se mi stalo: jdu takhle na schůzi a na louce jsem potkal 

Kevina Costnera. No a pak jsem s ním musel tři hodiny tancovat. 
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SNĚHULÁCI PRO AFRIKU 

Naše škola se na přelomu ledna a února (termín bude upřesněn podle sněhových podmínek)  

zapojí do projektu Sněhuláci pro Afriku. Cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci 

organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná 

společnost,  ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka,p.o. 

Společnost Kola pro Afriku  v naší republice  www.kolaproafriku.cz  shromažďuje  

nepotřebná kola. Nasbírala  již kolem 7000 kol. Kola  jsou opravována a  posílána dětem do Afriky, 

pro něž je to mnohdy jediný způsob, jak se dostat do školy. Projekt Sněhuláci pro Afriku by měl 

pomoci vydělat peníze na přepravu  kol  (1500 kol již bylo dopraveno na místo). 

Cílem této  jednorázové akce je postavit co nejvíce sněhuláků. Za 

každého postaveného sněhuláka je určeno startovné 50 Kč. 

Pojďte tedy společně s námi pomoci dobré věci a podpořte africké děti! 

Pomozme ke vzdělání dětem  tam, kde cesta do školy není každodenní 

běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem. 

Patronky projektu pro naší školu -   M. Choutková, H. Kolpaková 

 

Vytvořit originálního sněhuláka můžete sami nebo v týmu! 

Utvořte již teď skupiny a skupinky a pracujte na originálním 

nápadu!

http://www.kolaproafriku.cz/
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Jak jste prožili Silvestr? Já bojovkou! 
 

Poslední letošní den jsme vyjeli s rodinkou do vsi Okřesaneč, 

kde bydlí babička s dědou. Rodiče pro nás připravili noční 

silvestrovskou bojovku.  
Na noční bojovku přijeli i bratránci. Nastala 19 hod. a my jsme se 

připravovali na cestu. Nejdříve jsme prošli celou vesnici. Na konci jsme přibrali ještě mamčinu 

sestřenici s přítelem a dvěma syny. Šlo nás tedy celkem 20. Někteří měli čelovky, někdo baterky.  

Cesta vedla lesem, byla už pořádná tma, tak jsme zapnuli baterky a čelovky. Když jsme prošli lesem a 

vyšli na kopec, pustili jsme lampiony štěstí. V dálce se Železné hory již rozsvěcovaly rachejtlemi a 

petardami. Cestou zpátky  se nám rodiče schovali a potom se nás snažili strašit. Já a moji sourozenci 

jsme byli nejstarší, tak jsme se nelekli, ale ty mladší se báli. Když jsme došli zpátky do vesnice, 

vypustili jsme ještě pár malých petard a šli jsme domů čekat na půlnoc. 

Byla to moc příjemná silvestrovská procházka. 

Míša 

Výlet na horu Blaník 
 

 
O vánočních prázdninách jsme se s naší rodinou rozhodli, že si uděláme výlet na Blaník. 

Den před Silvestrem jsme ráno vstali a připravili se na výlet. Na 
parkovišti pod horou Blaník bylo z rána jen pár aut, takže nebyl 
problém zaparkovat. Od parkoviště jsme šli už jen pěšky. Cestou jsme 
potkávali lidi i s jejich pejsky. Cesta vedla lesem a byla převážně 
kamenitá a na hodně místech se skrývaly i vystouplé kořeny, které 
byly pokryté listím. Co bylo zajímavé, že po cestě se daly plnit i úkoly, 
které se týkaly přírodopisu. Ty úkoly byly podány zábavně, že to 
mohly splnit a odpovědět na otázky i malé děti. Cesta na Blaník měla 
dvě trasy, my si samozřejmě vybrali tu delší. Cestou jsme se šli podívat 
i na Veřejovou  skálu, o které pověst říká, že v ní jsou ukryti rytíři, kteří 
čekají na den, kdy bude nejhůř, aby mohli vystoupit z té hory a naší 
zemi pomoc. Od skály jsme šli až na samý vrchol Blaníku, kde stála 
rozhledna. Na rozhlednu jsme samozřejmě vylezli po schodech. 
Napočítali jsme dohromady 200 schodů. Když jsme vylezli po 
schodech nahoru, díky výbornému počasí bylo i daleko vidět. Na kopci 

jsme se občerstvili a postupně se připravovali na cestu zpět k parkovišti. Tentokrát jsme to už 
neobcházeli a šli tou kratší cestou, byla sice opravdu krátká, ale o to  horší terén. Nakonec jsme to 
zvládli. Když jsme přicházeli k parkovišti, nemohli jsme uvěřit svým očím, celé parkoviště bylo 
zaplněno. Auta stála i jinde. Ani se nedivím, protože počasí určitě stálo za to. Byl to moc krásně 
strávený den s mojí rodinkou.  

Text a foto rozhledny na Blaníku Adla 

 

Pohádku „Císařovy nové šaty“ napsal dánský spisovatel Hans Christian Morgenstern. 

Stěhování národů bylo, když se lidé sebrali a šli pryč. 

Nejvyšší řecký bůh se jmenoval Ježíš Iškariotský. 

Kněží se neměli ženit, aby je to zbytečně nerozptylovalo. 

Leží moucha na zádech a třepe nožičkami. Letí kolem druhá a ptá se "Aerobik?" 

A ta druhá: "Ne, Biolit". 
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Šílený kočičí Silvestr 
(Příběh z pohledu kocoura) 

Silvestr je symbolické zakončení starého a oslava nového roku, kdy se sejde rodina, popřípadě okruh 

známých. Celý den se všichni flákají a povídají si, co všechno se stalo v tom starém roce a co by 

chtěli udělat navíc nebo jinak v novém roce. A večer si přátelé sednou k televizi a čučí na různé 

zábavné pořady až do půlnoci, pak vždycky začnou počítat od nějakého vysokého čísla k nižšímu a 

nižšímu, a když zařvou nula, strašně jásají a cinkají sklenkami jak posedlí! Fajn, to by ještě tak hrozné 

nebylo… Kolem půlnoci ale začnou práskat rachejtle a bouchat petardy a to by se z toho jeden 

zbláznil, jaký je z toho rámus. Občas se bojím, aby mi neupadly uši, proboha! Jenže v tomhle období 

jsou lidi nejhorší. Protože nechtějí, aby jejich miláčci trpěli, snaží se jim pomáhat, co nejvíc to jde 

nebo naopak, ale jdou z extrému do extrému. U nás je to třeba v pohodě, naši mě, bráchu a ségru 

zavřou doma, brácha spí paničce v posteli, ségra na křesle a já většinou u paničky v klíně. Ale mám 

kamaráda (psa), kterému jeho panička zkrátí řetěz u boudy a utáhne obojek, aby nezdrhnul. To je jako 

doost velká tyranie! Navíc od posledního Silvestra stejně neslyší vůbec nic, spadla mu totiž jedna 

petarda přímo na boudu. A druhý extrém je až moc 

starostlivá panička. Vezme zvířata do auta, odveze 

je na kraj města do speciální protihlukové místnosti, 

kde jsou jen ta zvířata, a přijede si pro ně, až když je 

všechno v klidu…? Někteří zase nacpou své 

miláčky prášky a  ti jsou chudáci úplně vyřízení, je 

jim špatně, jsou mimo.  A po Silvestru jsou útulky 

přeplněné vyděšenými uprchlíky, kterým třeba 

páníčci málo utáhli obojky. Takže LIDŠTÍ 

PŘÁTELÉ, prosím vás, a myslím, že za všechna 

zvířata, nechávejte nás na Silvestra doma, netahejte 

nás do spešl místností, nepřivazujte nás k boudám, 

necpěte nás prášky a my nebudeme trpět a budeme 

vám z vděku ležet u nohou. Děkuji.  

Váš Mucík od Kísy 

Čekání na Štědrý den 
Psal se ještě rok 2013 a byl večer před Vánoci. Ten večer jsem měl v plánu se podívat na svůj 
oblíbený film X-men: první třída, ale vše se nějak zvrtlo...  
Máma nebyla doma a táta musel druhý den do práce, tak jsem měl klid a pohodu. Bylo přibližně 
devět hodin večer, když mi zavolal na skypu Honza, hovor jsem zvedl, ale myslel jsem, že budeme 
volat tak půl hodiny, abych se stihl dokoukat na film. Honza však měl povídavou náladu a po chvilce 
jsme si všimli, že už je půl jedenácté. Tak jsme se rozhodli, že to vydržíme až do půlnoci. Honza 
mezitím snědl ohromné množství jídla (což je zvláštní vzhledem k tomu, jak je hubený). Později, když 
už zbývalo asi třicet minut do půlnoci, si Honza přinesl kofolu, nebo tak něco a dělal mi chutě. Čekali 
jsme na Štědrý den. K půlnoci už jsme odpočítávali sekundy, ale ani jeden z nás nemá na počítači 
hodiny s vteřinami (máme stejné počítače), tak jsem se minutu před půlnocí doběhl podívat na 
vteřinové hodiny, co nám visí v kuchyni. Jen co jsem se zvedl, hodiny přeskočily na půlnoc. Tak jsem 
nestačil pozdravit Honzu v první vteřině Štědrého dne, jak jsme plánovali. A víte, co je na tom 
nejzajímavější? Je tolik lidí, kteří jsou o půlnoci připojeni na facebooku! Asi o půl hodiny později jsem 
si řekl, že už půjdu spát. Potom, co jsem vypnul počítač, jsem nemohl usnout. Ponaučení? Nikdy 
nevypínej počítač, pokud nemáš nic na práci, nechce se ti spát, anebo nejsi opravdu unavený.  

Text Marek 
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Zima 
 

Bílá peřina krajinu zakryla, 

studená a chladná byla. 

Mrazivým dotykem se všech tváří dotýká 

a hustou mlhou obzor polyká. 

Teplo a léto vám nic neříká? 

To je asi tím, že je zima veliká. 

Hladová zvěř se k vesnicím schyluje 

a smutnými výrazy prosí o jídlo, 

a proto každý zimu miluje, 

pro to, bez čeho by zimy nebylo. 

Děti si venku vesele hrají, 

sáňkují a dovádějí. 

Brzy ale rádi běží dát si domů čaj 

a už se těší na slunečný máj. 

Tou básní zimu snad přivoláme, 

ať trochu sněhu zase máme. 

Honza 

 

 

Beseda se spisovatelem Petrem 

Stančíkem 

Na začátku prosince nám paní učitelka oznámila, že 

za týden budeme mít besedu se spisovatelem, panem 

Petrem Stančíkem. Proto jsme si četli jeho knížku 

určenou pro mládež- Mrkev ho vcucla pod zem.  

Když jsme tento název slyšeli poprvé, mysleli jsme si, že slyšíme 

špatně. Ale jeho kniha nás velice zaujala, protože byla jednak 

vtipná, jednak neobvyklá. Na každém začátku kapitoly měl 

básničku –prý si je vymýšlel většinou sám. A na konci kapitoly 

byla hádanka, za kterou jste si mohli (když jste správně uhodli) zapsat příslušný počet 

hvězdiček a za hvězdičky na konci knížky "koupit" nějakou pěknou věc. A 12.12. za námi 

přijel samotný pan Petr Stančík na besedu. Ptali jsme se ho na tolik otázek, že na ně málem 

ani nedokázal odpovědět. Mě třeba zaujalo, že jeho nejoblíbenější kniha, kterou četl v našem 

věku, byla Hobit. Kniha, kterou má oblíbeno mnoho dětí i dnes. Na konci hodiny nám pan 

spisovatel rozdal kalendář, záložku a největší úspěch měl přívěsek s mrkví (měl připomenout 

knihu, kterou jsme četli). Beseda byla príma.          

 Kamila 
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Představujeme : spisovatel Petr Stančík 
Kolik jste 

napsal knížek? 
Napsal jsem asi 

deset knížek, ale 

nevím to přesně. 

Kdyby vás to 

opravdu někoho 

zajímalo, tak si 

najděte moje 

jméno na 

wikipedii. Ale 

musím říct, že 

většinu knížek 

jsem napsal pro 

dospělé. 

Například moje 

poslední knížka 

Pérák (je postava 

z doby druhé 

světové války). 

Čím jste se inspiroval? 
Těch inspirací je spousta. Myslím si, že každá knížka, kterou někdo napíše, je ovlivněná knížkami, 

které člověk četl. Já jsem třeba v 11letech dostal od maminky knihu Hobit, která mě ovlivnila. A 

taková zásadní inspirace pro tuto knihu bylo už to, že jsem dostal kdysi jako dítě baterku a vždycky 

před spaním jsem si zalez pod peřinu. A prosvěcoval jsem si ruku, kde mi byly vidět kosti a to se mi 

hrozně líbilo.V té době jsem zároveň zjistil, že mrkev, má oblíbená zelenina, není uvnitř všude stejná. 

Ale když odstraníte takový ten vrchní obal, je tam něco, co vypadá jako kost. Je to takový stonek, 

který probíhá celou mrkví a má ostny do stran. Já jsem si říkal, že to je  opravdu kost. Taky mi hrozně 

chutnala a musím říct, že od té doby jím mrkev tak, že sním ten obal a pak tu kost. No a říkal jsem si, 

já mám kost, mrkev má kost. Já se pohybuju, tak proč by se nemohla pohybovat i mrkev. Vymyslel 

jsem si takový příběh, že rostliny, zelenina zvláště, ve skutečnosti mohou chodit, skotačit a pobíhat po 

zahradě. Ve dne to nedělají, protože kdyby je viděli lidé, tak by je nutili pracovat, třeba tahat vozíky. 

A protože jsou mrkve tak chytré, tak chodily ven jen v noci, když pršelo, takže to byla taková prvotní 

inspirace, kterou jsem s sebou nosil docela dlouho. A pak když jsem byl dospělý, napadlo mě napsat 

takovou pohádku o mrkvi. Mrkev hrdinu vcucla pod zem. Celá pohádka se odehrává v podzemí. 

V kolika letech jste začal psát? 
Já jsem v 15 letech začal psát básničky pro holky, se kterými jsem chodil. Vydrželo mi to docela dost 

dlouho. A později jsem začal psát povídky, protože próza je trochu těžší než básně a vyžaduje víc 

soustředění. Začal jsem psát sci-fi, protože jsem rád četl vědeckofantastické žánry. Tím jsem začal a 

pak jsem si říkal, jako každý člověk, co tu literaturu myslí vážně, že bych to rád taky někde otiskl. Je 

hezké psát pro své kamarády a maminku. Ale přece není nad to vydat knížku v pěkném nakladatelství.  

Jaká vaše knížka je nejznámější? 
Myslím, že Pérák, který měl být zfilmovaný, ale nebyly  na to peníze. 

Jakou knížku jste měl nejraději po Hobitovi?  
Takovou dobrodružnou sci-fi trilogii, která se jmenovala Zápas s nebem a napsal jí český spisovatel 

J.M.Troska. 

Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého: "Tak co, jak jde život?" A to druhé odpovídá: "Ani se 
neptej, je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili! 
 
Leží moucha na zádech a třepe nožičkami. Letí kolem druhá a ptá se "Aerobik?" 
A ta druhá: "Ne, Biolit". 
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CHLAPCI 
TOMÁŠ 12 

JAN 11 

PETR 11 

DANIEL  9 

ONDŘEJ 9 

LUKÁŠ 8 

FILIP             7 

MATĚJ 6 

MAREK  6 

PAVEL 6 

JIŘÍ             6 

DAVID 5 

RADEK 5 

ADAM   5 

MARTIN 5 

JAKUB 4 

PATRIK 4 

JOSEF 4 

DOMINIK 3 

KRIŠTOF   3 

MATYÁŠ 3 

VOJTĚCH  3 

FRANTIŠEK 2 

MIROSLAV 2 

ŠTĚPÁN  2 

MATOUŠ 2 

VIKTOR 2 

ZDENĚK 2 

JAROSLAV  2 

MILOSLAV 2 

MICHAEL  2 

MICHAL 2 

ŠIMON 2 

EMIL 2 

VÍTĚZSLAV 2 

ROMAN 2 

RUDOLF 1 

VLADIMÍR 1 

TADEÁŠ 1 

ROBIN 1 

VLASTIMIL 1 

OLIVER 1 

KOLIKRÁT JE 

TVOJE JMÉNO 

VE ŠKOLE ? 
KAREL 1 

DENIS 1 

HYNEK   1 

RICHARD 1 

ZOLTÁN 1 

JAROMÍR 1 

MILAN 1 

ALEX 1 

ERIK 1 

MARCEL 1 

JOSHULA ERIK 1 

VÍT 1 

LADISLAV 1 

 

 

DÍVKY 
TEREZA  15 

ADÉLA  9 

KATEŘINA  8 

ELIŠKA 8 

BARBORA 7 

NIKOLA  7 

KAROLÍNA 6 

PETRA 6 

KLÁRA   6 

VERONIKA  5 

ANNA 5 

LENKA  5 

MICHAELA  4 

NATÁLIE   4 

NELA   4 

ANETA  4 

KRISTÝNA  4 

JANA   4 

ANDREA  4 

EVA   3 

LUCIE  3 

MARKÉTA  3 

MARIE  3 

JAROSLAVA  3 

DENISA  3 

DOMINIKA  3 

VANESA  3 

MARTINA 2 

SÁRA   2 

MICHALA  2 

NIKOL  2 

MONIKA  2 

ZUZANA 1 

KATARINA INGEBORG 1 

VIKTORIA JULIA 1 

ADÉLA DRAHOSLAVA 1 

ALEXANDRA MARCELA 

1 

VALERIE   1 

VIOLA   1 

HANA   1 

IVANA  1 

ALICE 1 

PAVLÍNA  1 

AGÁTA   1 

MARIANA  1 

MARCELA 1 

PATRICIE  1 

ADRIANA 1 

ZDEŇKA  1 

ŠÁRKA   1 

DIANA   1 

GABRIELA  1 

ESTER   1 

EMMA  1 

MAGDALÉNA 1 

ILONA   1 

EMA   1 

ŽANETA  1 

ALŽBĚTA  1 

 

 

 

 

 

Na internetu jsme zjistili původ některých méně obvyklých jmen 
Diana- znamená božská 

Valerie- je odvozeno od rodu Valerů, být silný 

Viola – asi od  fialky 

Viktoria- znamená vítězství 

Robin-  znamená slávou ozářený, skvělé 

pověsti 

• Mezi nejzajímavější staročeská ženská 

jména patřila např: Sestřena, Bratřice, 

Bratruše, Modliboha, Ubyněha, 

Rochna, Vachna, Bušna, Dušna, 

Děvule
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Jakou podobu svého jména máš nejraději??? 
Dětí na 1. stupni jsme se ptali, jakou podobu svého jména mají rády, proč 

jim rodiče dali takové jméno a jestli jsou s ním spokojeny. Většina netuší, 

proč je jmenují právě tak. 
Zoltán- Mám rád, když mi rodiče říkají Zoliku. Rodiče mě pojmenovali po tátovi. Jiné jméno 

bych nechtěl. 

Emma- Mám ráda když mi rodiče říkají Emičko.  

Matěj- Mám rád když mi rodiče říkají Maty.  

Martin- Rodiče mi říkají Marťo a mě se to líbí. Jmenuji se po tátovi. Mně se toto jméno líbí 

a neměnil bych ho. 

Sára- Mám ráda, když mi někdo říká Sáro.  

Marie- Mám ráda, když mi říkají Maruško.  

Nikola- Líbí se mi, když mi doma říkají Čičindo. Maminka mě tak pojmenovala, protože se jí 

to jméno moc líbí. Nechci se jinak jmenovat. 

Honza- Jsem rád, když mi říkají Honzíku. Jmenuji se tak, protože se to jméno rodičům líbí.  

Nikola- Líbí se mi když mi říkají Nikčo, Nikol nebo Nikýsku. Nevím proč mi to jméno dali. 

Chtěla bych se jmenovat Zuzka. 

Lukáš- Jsem rád když mi říkají Lukášku nebo Lukáši. Jmenuji se po tátovi. Jinak bych se 

jmenovat nechtěl. 

Štěpán- Líbí se mi, když mi říkají Štěpo. Pojmenovali mě tak, aby na mě mohli volat 

zdrobnělinami.  

Oliver- Ostatní na mě volají Olivere a já jsem spokojený. Nevím proč mě rodiče pojmenovali 

takhle. Nechci ani nebudu se chtít jmenovat jinak. 

Karolína-  Chci, aby mi říkali Kájo. Jmenuji se po mamince. Nechci se jmenovat jinak. 

Co jsme zjistili o nejčastějších jménech? 
 
1.Tereza nebo Terezie je ženské jméno řeckého původu s nejasným významem. Nejčastěji je 

spojováno s názvem ostrovů Thera v Egejském moři  

2.Nikola je ženské a překvapivě i mužské křestní jméno. Jméno je přejato z francouzštiny. Ale 

původem pochází z Řecka. Je to jedna z variant jména Mikuláš či Níkoláos, tak zní původní tvar. 

Překlad jména je „vítězný lid“.  

3.Tomáš je z aramejského hteómá = dvojče nebo blíženec. Toto označení dostal jeden z apoštolů, 

který šířil víru v božství Ježíše. 

4.Jiří (svatý Jiří) je nejčastější české mužské jméno. V současnosti se tak jmenuje asi 315 000 Čechů. 

Podle  jedné teorie pochází slovo „Jiří“ z řeckého (geórgos)- 

„země“ a (érgon/érgo)-  „práce“. Geórgos tedy znamená 

„rolník“nebo  „zemědělec“. Ale také je tu staroslovanský 

původ. V ruštině Jurkij znamená „mrštný, hbitý, obratný“. 

5.Marek je jméno latinského původu, které je odvozené ze jména 

Martius-„zasvěcený bohu války“. Jméno jednoho že čtyř evangelistů. 

6.Ondřej je mužské křestní jméno. Ondřej byl i jeden z apoštolů. Jde o 

počeštěnou variantu křestního jména Andrej. Pochází z řeckého 

andreas, což znamená „mužný, statný“ či „odvážný“  

Ženská obdoba tohoto jména je Ondřejka i Andrea. 

 

Na tématu jména pracovala Barča cestovatelka, Nikola 

a Andy 
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Víte, co je nového??V letošním školním roce naši redakci oslovila redakce školního časopisu 

Druhé patro, který vychází na severu Moravy. Místní redaktoři by měli zájem o spolupráci.  

A tak vám dnes předkládáme, jak se Moraváci představili:  

Druhé patro z Frenštátu zdraví Puzzlíka, jeho redaktory i čtenáře 
Frenštát pod Radhoštěm. Kde to vlastně je? Na východě Moravy, pod tajemným Radhoštěm, který uzavírá věnec 

hor kolem našeho město. Ve Frenštátě si můžete prohlédnout originál sochy Radegasta (pivaři možná znají) i 

několik skokanských můstků. Mezi pozoruhodné budovy patří i naše škola. Je 

to škola starší (nejstarší část je z toku 1905, nejnovější z roku 1991) a větší 

(skoro 700 žáků) a má druhé patro. Stejně tak se jmenuje i časopis, který 

začal vycházet v září 2002 a vychází každý školní měsíc.  

Časopis je autorský, to znamená, že vše, co je v něm, je naše. Naše články, 

ankety, máme vlastního fotografa Karla, malíře obrázků, malířku komiksu. 

Zjistili jsme totiž, že takové nápady, jaké mají naši žáci, nemůže mít už nikdo 

jiný. A abychom zjistili, jak jsou na tom jinde, našli jsme si Puzzlíka. Hledali 

jsme časopis, který vychází už dost let, každý měsíc a je zajímavý. Navíc 

je o městě Kouřimi zmínka ve Starých pověstech českých, takže bychom 

všichni měli alespoň přibližně vědět, kde je. 

V čem jsme dobří? Máme spoustu anket, děláme 

rozhovory, redaktoři nocují ve škole (občas), 

pořádáme soutěž O zlatou přednostenku na obědy 

(v jídelně bývají dlouhé fronty). 

Druhé patro nám tiskne soukromá firma, takže si je 

čtenáři kupují, časopis zdarma dostávají redaktoři, 

městská knihovna a Domov důchodců. Každý měsíc se dostáváme skoro ke stovce výtisků. 

Pozoruhodná je také velikost časopisu – pro lidi se slabším zrakem je časopis velikosti A5, 

což je třeba sešit do češtiny, ostatní si kupují velikost A6, to je velikost deníčku. Kvůli 

svým rozměrům se Druhé patro dá číst v autobuse i v hodinách, zastrčí se do kapsy, schová 

do učebnice. Pokud byste si nás chtěli prohlédnout zblízka, najděte si stránky http://www.druhepatro.ic.cz/. 

Petr Ondryáš (z)odpovědný vedoucí a redaktoři časopisu Druhé patro 

I redaktoři Druhého patra sčítali jména dětí ve své škole. A jak to dopadlo???Své výsledky 

porovnali s našimi. 

jméno Frenštát Kouřim jméno Frenštát Kouřim 

Jan  24 11 Natálie 19 4 

Jakub 22 4 Veronika 16 5 

Ondřej  19 9 Kristýna 15 4 

Daniel 15 9 Kateřina 14 8 

Lukáš 14 8 Michaela 14 4 

Martin 14 5 Tereza 13 15 

Vojtěch 13 3 Veronika 12 5 

Matěj 12 6 Adéla  11 9 

Patrik 12 4 Nikol(a)  11 7 

David  12 5 Lucie  10 3 

Michal 11 2 Karolína 10 6 

Tomáš  11 12 Klára 8 6 

Jiří 11 6 Aneta 7 4 

Adam 11 5 Anna 7 5 

Filip 10 7 Eliška 7 8 

Marek 9 6 Jana 6 4 

Šimon 8 2 Markéta 6 17 
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Váš názor nás zajímá...:) 

Ptáme se: Co se vám nevíce povedlo v roce 2013? 

Katka 6.A- zabít svoji sestru :D 

Domča 6.B-druhé místo na pozemáku se svým týmem 

Anna 8.B-povedené první vystoupení ve zpěvu 

Pepa 9.A-přežil jsem ve zdraví 

Pí.uč.Kubelková-narodilo se nám krásné a zdravé hříbě... 

Emil 9.A- první místo (kluci) na vánočním turnaji ve florbale 

Alice 8.B-dala jsem gól na fotbale 

Matěj 9.A-dokončil jsem 8.ročník 

Filip 5.A- zlobit 

Filip 4.A-rozbít tři okna 

Kovařík 4.A-rozbít televizi 

Petra 5.A-dostat 1 z matiky 

Tomáš 5.A- testy z Čj a M 
 

Klarushka, Adla a Míša z 9.B 

 

 

Proč jet na lyžařský výcvik? 
Sedmáci v únoru vyrážejí na hory. Jak se těší??? 

Anička: Bude prima se koukat na ty, co to neumí. (Že by byla 

Anička zlomyslná?) 

Kačka : Abychom si to užili- celoživotní zážitek. (To určitě) 

Pavel : Že tam bude veliká sranda. ( S tím tedy počítejte!) 

Pepa : Kamarádský kolektiv. (Bez toho to nejde) 

Daniel : Abych se mohl něco naučit. ( Pro nelyžaře ideální) 

Jan : Užít si srandu s kamarády. (Na lyžáku je vždycky legrace) 

Jaroslav : Abychom se ulili ze školy a mohli naštvat učitelky. ( Naštvané učitelky naštvou i 

vás žáky, bacha na to, Jardo!) 

Radomír Bílek: Abych se předváděl. :D (Že by budoucí komik???) 

Adéla Hollerová: Abychom se naučili lyžovat. (Hlavně aby byl sníh!!!) 

Magdaléna Kozáková: Protože si užijeme spoustu srandy. ( To je nejlepší) 

 

Pavel Skočdopole  

První počítač byla krabice přes celou místnost, do které se házely děravé štítky. 

Matematické operace se provádějí křídou na tabuli. 

Obyvatelky kláštera se nazývají mniši. 

Jít příkladem: "Vypij, prosím tě, tento lék," naléhá manželka na manžela. "Ale 

vždyť to nám dal zvěrolékař pro psa?!" "No vždyť právě! Když tě Azor uvidí, 

možná to vypije i on." 
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Povánoční anketka 

1.Jaký dárek tě nejvíce potěšil pod stromečkem? 

2. Co sis přál, ale nedostal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš kocour potřebuje pravidelně koukat na televizi. Domyslela si to moje 

kamarádka: Dávají  totiž Whiskas. 

Píšeme test. Najednou slyšíme hrozné rány...spolužák se zasekl mezi lavicemi . 

 V Německu nosí dárky Ježíšek. No to si děláte Santu!!!! 

V kolik je Shrek? Ve 20.20. Jako ráno? 

 Proč si myslíš, že je růže tak drahá? Protože je to chráněná rostlina. 

 Sestra si stáhla do mobilu novou aplikaci- Detektor lži. „Mami mám v tom čaji 

med?“ „Nevím, tak se zeptej mobilu.“ 

Paní učitelka: „Co si přejeme k Vánocům?“ „Mobil!!! Paní učitelko.“  „Veselé 

Vánoce". 

 Za jak dlouho musíme jít ven? Za dvacet pět minut. Bezva to mi stačí na to 

dát si dvacet. 

Podle mojí kamarádky se olympijské hry konaly 9.1. 2014 (psala 6.1.) 

 "To můžeš vyzmizíkovat. Bohužel zmizík zmizel". 

 "Zvykli jsme si na skromnější strom...stravu!!!!" 

 "Co je to Jitřenka?" Chrlili jsme odpovědi:" Měsíc, rosa, květina, pták, 

pohádková postava." 

 "Jak se jmenují tři králové? Melichar, Kašpar a nějaký Brucifal." 

Výroky shromáždila Kamila v 6.A

Eliška M. 5A. 
1. Pejsek  
2. Dostala jsem 
všechno, co jsem si 
přála. 
 

Denisa H. 
5.A. 
1. Mobil 
2. Mikroskop 

Tomáš V. 5.B. 
1. Tablet 

2. Minecraft 
 

 

Natálie N. 5.B. 
1. Mobil 
2. Hodinky 
 

Eliška K. 6.A. 
1. Notebook 
2. Mobil 

Péťa L. 6.A. 
1. Notebook 
2. Všechno 
jsem jinak 
dostal, takže 
spokojenost 
 
 

Karolína S. 6.B. 
1. Telefon  
2. Xbox 
 

Diana Š. 6.B. 
1. Tablet 
2. Koně 
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Výborné trojhránky 

Budeme potřebovat:  

250 dkg tvarohu 

250 dkg hery 

250 dkg mouky 

 Marmeládu  

Vanilkový cukr 

Moučkový cukr 

Postup: tvaroh, mouku a cukr smícháme dohromady, aby bylo těsto hladké. Těsto rozválíme na slabší 

plát, který potom krájíme na čtverečky, do nich dáváme půl lžičky marmelády. Čtverečky 

s marmeládou přehneme na půl a zamačkáme, aby nám  marmeláda navytekla. Trojúhelníčky pečeme 

na 180°C asi 20min, poté je teplé obalíme v moučkovém cukru s vanilkovým cukrem. Chutnají  

výborně, ale pozor nespalte si pusu, pálí to!!!  

Moje typy: Nejlepší marmeláda je meruňková. Heru si nakrájejte na menší kousky, aby se vám to 

lépe smíchalo.  

Barča 8. A 
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Perníková chaloupka naruby 

Komiks nakreslila Dominika Kučírková z 8.A 
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Velryby nad Strašíkem?! 
Máte rádi zajímavosti z našeho kraje? Tato je přímo od rybníku Strašík. 

Dobrá tedy, všichni víme, že Strašík má protrženou hráz a na jaře zatopil část Kouřimi. Ale přemýšleli 

jste o tom, co v něm žilo? Rybáři samozřejmě odpověď znají – ryby byly vyplaveny do Kouřimky, 

anebo zůstaly na dně Strašíku a umřely. Já však mluvím o savcích. A nemám na mysli vydry.  Jde o 

zvíře veliké tak moc, že neproplavalo ani protrženou hrází. Ano mám na mysli velrybu, a ne jednu, ale 

celé stádo. Nevěříte mi? Mohu vám poskytnout fakta – velryba je, jak známo, největší savec na světě, 

ale to neznamená nejtěžší. Velryby se stravují planktonem a ten cedí z vody. Aby však získaly 

dostatek planktonu, musí přecedit velké množství vody a to se dá nejjednodušeji tak, že se celé 

napustí vodou (s otevřenou tlamou) a potom tlamu zavřou a vodu pomalu vypouštějí ven. V těle jim 

pak zůstane pouze plankton a ten poté snědí. Velrybí tělo se tedy skládá pouze z kůže, vnitřností a 

velmi malého množství masa. Proto ve výsledku velryba váží přibližně patnáct kilo, když se napustí 

vzduchem místo vody. A protože velryby jsou savci a 

dýchají kyslík jako my, tak jim nedělá žádný problém žít 

na souši. Tato patnáctikilová a dvacetimetrová velryba se 

celkem snadno vznese do vzduchu jediným máchnutím 

svých mohutných ploutví a poté plachtí vzduchem. Mohu 

vám potvrdit, že je to krásný pohled, a jestli máte chvilku 

času, tak si zajděte ke Strašíku. Asi dvacetičlenné stádo 

velryb tam plachtí v kruzích nad Strašíkem a ten pohled je 

neuvěřitelný. 

Není to poprvé, kdy jsme v Kouřimi zaznamenali 

vznášející se zvířata. Například zrzavý kocour Moritz se 

díky statické elektřině naučil létat na krátké vzdálenosti. 

Můžete ho najít v městském parku, kde se vznáší nad cestičkou a snaží se chytit 

včelu. 

Eidam 
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k nahlédnutí na městské vývěsce na poště a na stránkách školy www.zsk.cz 


