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Stalo se 
14. - 18. 7. proběhl příměstský tábor pro 

žáky prvního stupně 

11. 8. v rámci spolupráce školy a LONZY  

BIOTEC proběhla jednodenní akce -

keramický kurz pro děti zaměstnanců  

1. 9. slavnostní zahájení školního roku pro 

380 žáků 

2. 9. byli přivítání žáčci prvních tříd na 

městském úřadě 

3. 9. začalo plavání 2.A a 3.A 

3. 9. proběhl zábavný seznamovací adaptační program pro první třídy 

5. 9. se první stupeň účastnil ukázky a náboru na taekwon-doo 

13. 9. byl v městském parku slavnostně ukončen projekt Zdravé stromy pro zítřek 

18. 9. čtvrťáci vyrazili na exkurzi 

do místního muzea18.9. proběhla 

první třídní schůzka rodičů dětí 

z 1.A a B 

22. 9. - 2. 10. sbíráme starý papír, 

pevně svázat balíky, váhu nahlásit 

třídním učitelům! 

23. 9. jsme se účastnili Zátopkovy 

štafety dlouhé 42 km 

Co nás čeká 

26. 9. proběhne přírodovědná 

přednáška pro všechny děti na 

téma Smysly živočichů 

26.9. v rámci volby povolání 

navštíví 9.A a B místní podnik 

LONZU BIOTEC 

26. 9. turistický kroužek poprvé 

vyrazí na pěší túru- do Hradenína a okolí 

2. 10. navštíví 6. ročník Planetárium Praha, kde proběhne program Toulky Sluneční soustavou 

7. 10. se koná okr. kolo přespolního běhu v Kolíně 

-pro 2. stupeň 

10. 10. se osmáci a 3. A účastní celostátní akce  

72 hodin dobrovolnických prací – Ruku na to 

12. 10. jede KMD na Babičku do Divadla  

Na Fidlovačce 

14. 10. proběhne beseda o tvorbě knih se 

spisovatelkou Klárou Smolíkovou (7. ročník) 

15. 10. jede 5. třída na dopravní hřiště v Kolíně 

16. 10. budou besedovat s Klárou Smolíkovou 

šesťáci 

19. 10. pojedou dobrovolníci na muzikál 

Antoineta, kde účinkuje pí. uč. Bajtková 

20. 10. zhlédne 5. - 9. ročník film Sir Nicolas 

Winton Síla lidskosti 

22. 10. v rámci prevence šikany a kiberšikany se koná představení Jsi nula pro 8. a 9. ročník 

23. 10. Jsi nula pro 6. a 7. ročník 

27. - 29.10. podzimní prázdniny 

Foto: Keramický kurz pro děti, Prvňáčkové na MěÚ a Ukázka taekwon-do 
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Skleníky žily i o prázdninách 

Zásluhou p.uč Jírů vesele bujely rostliny ve sklenících i o  prázdninách. A tak se 

mohli ti, kteří na jaře zasadili, pochlubit teď krásnou úrodou. A někteří se hned 

pustili do práce. Do úklidu po prázdninách. 
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Na příměstském táboře bylo dobře 

Příměstský tábor organizovaný naší školou proběhl už v půlce července. 

Některé děti se ho účastnily podruhé, jiné měly premiéru. 
 

Počasí bylo opět krásné, někdy až moc horké, ale to přeci k létu patří! (co bychom teď dali za krásné 

letní dny… )  

Každý den byl jiný, aby si tábor děti pořádně užily.  

V pondělí byl výlet za běháním, lítáním, prolézáním, skákáním, děrolezectvím  do Mirákula. V úterý 

jsme tvořili trička, na která jsme savovali sluníčka a potom jsme vyráběli keramické rybí svícny. 

Polední pauzu vyplnil kuřecí řízek. Ve středu se děti vydaly na  dlouhý pochod po okolí. Ušly víc než 

deset kilometrů a některé z nich pěkně  bolely nožičky. Čtvrtek byl ve znamení pražských hasičů a 

v pátek se ti nejodvážnější ponořili do řeky Kouřimky, zráchali se od hlavy až k patě a na závěr si užili 

fantastický smažák a hranolky. Bylo to už podruhé opravdu fajn a jsem zvědavá, kdo další se k nám 

příští rok přidá.  

Text H. Kolpaková, foto z Mirákula P. Hrstková 
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Projekt Zdravé stromy pro zítřek ukončen 
Naše škola realizovala s podporou z grantového programu TPCA pro Kolínsko projekt 

Zdravé stromy pro zítřek, který přispěl k záchraně starých stromů na kouřimském 

náměstí. A projekt se podařil, zapojili se žáci druhého stupně ZŠ, a to opravdu 

činorodě a s velkým pracovním nasazením. Projekt byl hodnocen jako smysluplný, 

dobře zpracovaný, výchovný…13.9. proběhlo slavnostní ukončení v městském parku, 

kde Tereza Švarcová svým proslovem 

celou akci shrnula. 
V loňském roce v červnu obdržela naše škola 

grant na projekt Zdravé stromy pro zítřek, jehož 

cílem bylo ošetření vzrostlých starých stromů na 

kouřimském náměstí. Pro nás žáky základní 

školy  (někteří jsou dnes studenty středních škol) 

bylo cílem projektu, abychom v rámci našich 

žákovských možností zmapovali místní stromy, 

upozornili na jejich stav a zachytili jejich 

proměny během roku. 

Stromy na náměstí patří k tomu 

nejpěknějšímu, co zde najdeme. V jejich stínu 

sedí často nejen místní, ale i turisté. Jsou velmi 

staré. Pokusili jsme se v archivech a kronikách 

zjistit jejich stáří, ale nenašli jsme žádné 

konkrétní informace. Podle dochovaných fotografií zde určitě rostly už na začátku  

20. století. Pokusili jsme se jejich stáří vypočítat alespoň odhadem, nejstarší a nejmohutnější lípa 

malolistá, která roste u informačních panelů, by mohla být podle našeho měření stará až 170 let.  

 O přírodopise jsme stromy pozorovali, měřili a studovali. Velmi podstatnou částí naší práce 

byla výtvarná část projektu, kdy jme stromy nejen fotografovali, ale i malovali. Neumíte si představit, 

jak je složité zachytit zelené stromy tak, aby vypadaly živě. Vznikly velmi pěkné fotografie a obrázky.  

O hodinách českého jazyka jsme se zamýšleli nad významem stromů pro náš život. 

 Po ošetření stromů na podzim 2013 a po pokácení tří nemocných bylo třeba náměstí uklidit. A 

tehdy jsme se zapojili také. V rámci akce 72 hodin dobrovolnických prací 30 sedmáků zametlo piliny, 

listí a vytvořilo na náměstí informační panel o stromech, který je zde dosud. Na pařezy po pokácených 

stromech se zapsalo proč a kdy byly stromy pokáceny.  

 O všech 

našich aktivitách 

bylo psáno ve 

školním časopise 

Puzzlík, který si 

každý může přečíst 

na webových 

stránkách školy 

www.zsk.cz . 

Výstupem byl 

zajímavý sborník. 

Všichni zúčastnění 

měli pocit, že naše 

práce a pozornost, 

kterou jsme 

stromům věnovali, 

stála za to a projekt 

měl smysl.  

Foto TPCA 
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Naše Moline povyrostla a vyrazila do 6. třídy. Přejme jí samé 

úspěchy! 

 

 

První akce turistického kroužku 

- pátek 26.9. 
Trasa  Blinka, Hradenín, Žabonosy, Zalešan ( 6 – 7 km).  

Odjezd od LONZY Kouřim směrem na Plaňany ve 12:50 h.  

Ze Zalešan do Kouřimi vlakem, příjezd kolem 16:48 h. 

S sebou pití + svačinu, peněžní obnos na jízdné 40Kč, poloviční 

20Kč. 

Přihlášky u pí uč. Šustové nebo pí uč. Jírů 

 

„Pepíčku,proč jsi včera nebyl ve škole?“ 

ptá se paní učitelka. 

„Vy jste říkala,že kdo nebude mít domácí 

úkol,tak ať se tady ani neukazuje.“ 

Z kina odcházejí dvě blechy. „Půjdem pešky,nebo počkáme na psa?“ 

„Evičko,řekla jsi doma,že jsi dostala pětku z matematiky?“ptá se pan učitel. 

„Řekla.“„A co na to rodiče?“„Nic.Nebyli doma.“ 

Pepíčkovi se nechce do školy a telefonuje panu učiteli: 

„Prosím, omluvte mého syna Josefa, je nemocný.“„A kdo je u telefonu?“ ptá se 

učitel. „Můj tatínek.“ 
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Central European Jamboree 2014 
Nevím, zda každý z vás ví, co je to za akci, takže začnu tím... Jamboree je obrovské setkání 

skautů z různých koutů světa. 

Setkání, kterého jsme se zúčastnili, bylo jen středoevropské, zato velmi rozsáhlé. Vyskytlo se zde 

přes 1000 skautů, z toho asi 250 Čechů. Konalo se celý týden v Doksech. Nechyběli ani 

návštěvníci z mimoevropských zemí, např. z Taiwanu, Ameriky a dalších. 
 Po příjezdu na místo jsme z nádraží šli další tři km do tábořiště, kde nás přivítala cedule s nápisem 

"POZOR! 1000 pobíhajících skautů" :) Večer oficiálně začalo Jamboree úvodním ceremoniálem. 

Nutno dodat, že na této akci se mluvilo výhradně anglicky. Každý následující den probíhal motivován 

heslem "Be prepared!", neboli "Buď připraven!". Během setkání mohli představitelé jednotlivé země 

předvádět ostatním své zvyky, tradice nebo zajímavá jídla ( ochutnali jsme třeba červy v karamelu, 

mňam:)). Každý večer se konaly koncerty (kapely Ghost Of You, Delivery, Woxel) a potom se 

promítala videa pořízená během dne, najdete je na  

(https://www.youtube.com/results?search_query=CEJ+2014). Jamboree je velmi zajímavá a zábavná 

zkušenost, a kdyby se vám naskytla příležitost zúčastnit se jí, rozhodně si ji nenechte ujít. 

 

Nejlepší aktivity, kterých jsme se 

zúčastnili 
 Kinball 

 Slack line  

 Zorbing 

 Velká bitva Atlantis 

 Chození po vodě  

 Kovárna 

A mnoho dalších..... 

Kamča a bývalá redaktorka  Julča 

Málem mi upadly nožičky 

na Českém Šternberku 
Začalo to takhle. Mamčina kamarádka nás pozvala, jestli bychom nechtěli jet na Sázavu. A 

mámě se to zalíbilo.  
A tak jsme v druhé půlce července já, máma a brácha 

jeli na Sázavu na sedm dní. Chodili jsme různě po 

památkách, prošli jsme Český Šternberk, Ledečko, 

Sázavu, Kácov, Soběšín. Ubytovali jsme se v kempu 

Bořeň nad Sázavou. Bydleli jsme hned naproti řece 

Sázavě. Nejvíc mě tam bavilo koupání v řece.  

A nejlepší výlet? Třetí den jsme se vydali z Českého 

Šternberku na dlouhou procházku, ušli jsme 6 km, jen v  

půli cesty domů jsme si udělali malou pauzu na jídlo. 

Bylo to nádherné.   

Hykmančice, foto internet 

V zoo v noci nachytal dozorce pána, který je před výběhem vlků a hází po vlkovi 

kamením. 

„Člověče, co tu vyvádíte? Co vám ten vlk udělal?“ „Mně nic, ale ta bestie sežrala 

Červenou karkulku...!“ 

 

„Všichni lidé pocházejí z opice,“ vykládá pan učitel dětem. „To je nějaká blbost!“ 

protestuje Pepíček, „maminka říkala, že pocházíme ze Vsetína!“ 
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Chorvatsko plné 

zážitků 
 O prázdninách jsem vyrazil  

s rodiči do Chorvatska, do 

turistického komplexu Resnik, 

které leží mezi Trogirem a 

Splitem v Kaštelanském zálivu.  

Cesta byla dlouhá přes tisíc 

kilometrů, tak jsme přespali 

nedaleko města Karlovač v kempu 

Slapič, ve stanu (už v Chorvatsku). 

A druhý den jsme dojeli na místo. Už jsme věděli, kde to 

je, protože jsme tam byli loni. Škoda jen, že tam tentokrát 

nebyl dětský klub Neptun, ale nevadí, jeli s námi i známí a 

moji kamarádi Vítek a Anička. Společně jsme řádili v 

moři, které bylo teplé a voda krásně čistá. Poblíž pláže 

stála restaurace, kam jsme chodili na jídlo a pití. Bylo fajn, že jsme si mohli i nandat kolik chceme a 

co chceme, dortíčky byly nejlepší. Jeden den jsme se vydali do Splitu na výlet. Zamířili jsme do 

přístavu. Byly tam velké lodě-trajekty, které převáží nejen cestující, ale i jejich auta na některý z 

ostrovů, třeba na Hvar. Byli jsme se také podívat v historickém centru, kde je Diokleciánův palác a 

mnoho úzkých uliček. Tam nás také zastihla bouře a prudký liják. Kousek za Resnikem je taky letiště, 

takže jsme skoro každý den viděli, jak letadla vzlétají nebo přistávají. Dovolenou jsem si užil a už se 

těším na další prázdniny. 

Nehete 

Jak jsem málem spadnul do ohně 
O prázdninách jsme byli v kempu Bítov – na Vranovské přehradě. 
Jednou po výletě na hrad Bítov jsme večer rozdělali oheň a pozvali jsme sousedy, kteří tam byli 

s námi. U ohně jsme si vyprávěli vtipy. U jednoho vtipu jsem se smál tak, až jsem spadnul ze židle, 

naštěstí ne do ohně. (Přijde Pepíček za 

rodiči a povídá: „Mami, tati, jsem 

velkej kluk, a tak chci bydlet sám!“ 

„Tak to je úžasné, že chceš být 

tak soběstačný. Máme velikou 

radost.“ Pepíček se šibalsky 

pousměje a pokračuje: „No, kufry 

už máte před barákem.“ ) Fajn bylo i 

to, že jsme si všichni půjčovali šlapadla na vodu. Bylo to tam úžasné. 

Amby 

 

Potkají se dva psi a jeden říká: „Kam jdeš?“ Druhý na to: „K doktorovi  

s blechama.“ 

První pes: „No vidíš, já je mám už dva roky a ještě nebyly nemocné.“ 
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Muzeum samorostů 
O prázdninách jsem s rodinou poznával jižní Čechy. 

Byl jsem na  hradě Landštejn,  v Telči nebo u Trojmezí, 

což je hraniční kámen mezi třemi historickými zeměmi 

(Čechy, Morava a Rakousko.). Obdivoval jsem i krásné 

renesanční město Slavonice.  

Největší dojem na mě udělalo zdejší muzeum samorostů. 

Muzeum samorostů ve 

Slavonicích založil 

svérázný dřevorubec 

Miroslav Rašovský,  

který vytvořil už více jak 

3 000 exponátů. 

Samorost je kus stromu 

(část kmene, kořeny, 

větve),  které zaujmou 

tvarem i velikostí a 

připomínají zvířata ,věci 

nebo třeba části lidského 

těla. Určitě byste poznali 

ufona, obra s halapartnou, 

pavouka nebo Štaflíka a Špagetku. Představivost 

návštěvníků si přijde na své. 

Do muzea nechodí jenom návštěvníci, ale i filmaři. Rádi 

si půjčují exponáty jako rekvizity např. do filmů Otesánek nebo Pelíšky. 

 Návštěva muzea byla pro mě velkým zážitkem, a proto od té doby sbírám samorosty i já.   

Jonáš a samorostové exponáty     

Punkevní jeskyně a Macocha 
O prázdninách jsem byla v Punkevních jeskyních. Punkevní 

jeskyně se nachází v Moravském krasu nedaleko Brna.  

Všude byly různé tvary krápníků a veliká zima. Krápníky jsou tři 

druhy, rostou od země, od stropu a někdy se mohou spojit a je z toho 

jeden krápník od stropu až k zemi. Když jsme prošli jeskyní, nasedli 

jsme i na lodičku, která nás dovezla až k východu.  

Nakonec jsme se vydali podívat na propast Macocha, která je 

nejznámější v České republice. Moc se mi tam líbilo a rozhodně na to 

nezapomenu. 

Text a foto Péťa 

Bláznivá paní líbala lebku!  
O prázdninách jsme byli v Kostnici v Kutné Hoře, bylo to tam 

fakt super, vidět, co  

zbylo z lidí a válečníků. 
Zaujala mě ještě jedna zvláštnost- byla tam totiž 

jedna paní a ta měla svítivě zelené oko, ale mamka 

s tátou mi řekli, že je to zeleně svítivá čočka (!) Ta 

paní byla zvláštní i v tom, že nějaké lebce dávala 

pusu!  To si ale asi neuvědomila, že je to sto let 

mrtvý člověk. Fuj. Zjistila jsem taky, že tam jsou i 

nějaké pozůstatky husitů, kteří bojovali naposled 

na Lipanské mohyle. A to byl můj prázdninový 

zážitek.       

 Áďa, foto internet 
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 The best summer experience 
This summer holidays, I and my family went to Jeseníky. 

We stayed in hotel Helios. We travelled by a car 

and arrived there at six o´clock pm. Then we ate dinner 

and went to our room. It was big and beautiful. We went 

to bed at ten o´clock. We spent seven amazing days 

in Jeseníky and went on many different trips. But the best 

trip was when we visited ranch Orel. There were many 

interesting attractions. We rode horses, ate tasty lunch, 

played paintball and shot from a bow. We had to shoot 

fake stuffed animals but I wasn´t very successful. The best 

attraction was a climbing centre with a climbing wall. I 

also enjoyed riding a scooter. We rode scooters down the 

hill really fast. It was sunny during the whole ride but when we got to the finish, heavy rain 

came. Afterwards we were totally wet and had to change our clothes. We were so exhausted 

after we tried so many activities that we went back to the hotel and fell asleep immediately. It 

was the best week I had during my summer holidays.  

Josef Prouza, 8.A, foto internet 

Prázdniny s mysliveckým kroužkem 
Na táboře jsme hráli hry- slepou bábu, honěnou, zombie, poznávání zvěře, večer jsme seděli u ohně a 

vyprávěli si příběhy a opékali buřty, jeden den nám vedoucí řekl, že bude v 10 hodin večer bojovka a 

tak nějak na devátou hodinu večer jsme si vyprávěli strašidelné příběhy, 

aby nás to naladilo do strachu, bojovka byla fajn. 

Nejhorší a nejsmutnější den byl, když jsme se balili. 

Žihadlo 

 

Prázdniny v Anglii 
Prázdniny byly skvělé, hodně jsem cestovala, například do Anglie.  

V eurotunelu cestuješ jen 35 minut. Jede se  vlakem mezi Francií a Anglií pod 

mořem. V Anglii bylo nádherné počasí, skoro každý den jsem plavala v moři. Je tu 

nejdelší molo do moře na světě, jmenuje se Southend pier. V Londýně jsem jela i 

vlakem bez řidiče .  Jinak celé léto jsem hrála golf na hodně turnajích. Golf mě moc 

baví. Prázdniny, ty jsou skvělé.  

 Saša 

 

Paní učitelka při dozoru na školním dvoře vidí hlouček kluků, jak si 

hrají a pak jednoho, který stojí opodál, nic nedělá, jen tak 

přešlapuje. Paní učitelka si říká, proč je tak osamocený, a chce ho zapojit do hry s 

ostatními. 

Jde k němu a říká: „Copak se děje, že si dneska nehraješ s ostatními?“  

Chlapeček na to: „Já jsem brankář!“  

 

Anička donesla ze školy poznámku: „Vaše dcera nic neumí.“ 

Otec si poznámku přečetl a připsal pod ni: „Právě proto ji posílám do školy!“ 

Na pískovišti baští prcek chrousta. Maminka se zděšeně ptá: „Co to je? Kdes to 

vzal?“ „Maso. Samo pišlo.“  
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Běžkyně Martina Hampejsová stanula na 1. místě!!! 

 Stejně jako loni, i letos se paní 

učitelka Martina Hampejsová účastnila 

extrémního závodu po horách a po 

loňském 3. místě letos suverénně ve 

své kategorii (běžela s bratrem) 

vyhrála. V kategorie Hobby mix byli 

první z 297 týmů, to je z 621 

závodníků, čas 15:37:06!  

 Druzí za nimi doběhli skoro  

o 2 hodiny později! Neskutečný výkon! 

O B7 nám sdělila paní učitelka několik 

faktů a podělila se i se svými pocity. 
Do 5. ročníku extrémního závodu Adidas - Continental Beskydská sedmička-B7 se 

registrovalo 3 071 závodníků. K akreditaci do Frenštátu pod Radhoštěm se jich dostavilo  

2 819. 

Na přechod sedmi nejvyšších vrcholů Beskyd měli závodníci časový limit 30 hodin. 

Trasa závodníků kategorie sport měřila 96 kilometrů, kategorie hobby (což jsem běžela já) 

měla trasu o čtyři kilometry kratší- 92 km.  Převýšení celkem ze všech kopců bylo 5430m pro 

sporťáky a pro hobby běžce 5182m. Každý 3. závodník nedošel do cíle.  

V loňském roce  po závodě jste tvrdila, že už nikdy více. Co vás motivovalo k tomu, že 

jste běžela znova? 

Minulý rok jsem opravdu moc netrénovala, přesto jsme se umístili na třetím místě a hlavně 

závod dokončili. To mě přivedlo na myšlenku, že pokud budu pravidelně běhat, musí se náš 

výkon zlepšit a náskok 20 minut na vítěze bychom mohli stáhnout. Tomu se nedalo odolat. 
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Zkoušela jste spočítat, kolik kilometrů jste za minulou sezonu naběhala? 

Díky mírné zimě se dalo běhat po celý rok. V zimních měsících to bylo asi 100 km měsíčně, v 

létě potom i 200 km.  

Účastnila jste se během minulého roku nějakých závodů? 

Běžela jsem několik kratších závodů,  10 -20 km, a 

jako trénink na B7 jsme s bratrem dali Krakonošovu 

stovku a 14 dní před B7 Yesenický maratón. Myslím, 

že jsme byli dobře připraveni ( tj. běžet 100+ 42 km po 

horách!!! Pozn. redakce) 

Pro ty, kteří neví podrobnosti o závodu B7, mohla 

byste přiblížit podmínky, trasu, kdy se vybíhá... 

Vybíhá se v pátek večer, asi ve 22.30 s čelovkou na 

čele. Trasa pro hobbiky  měří cca 92 km, převýšení 

5182m. Na trase musíte zdolat 7 tisícimetrových 

vrcholů, projít kontrolami  a to vše do 30 hodin.   

 Jak se běží v noci? 

V noci je to dost náročné, terén je místy velmi 

kamenitý. Po vydatných deštích byl také promáčený a 

blátivý. V noci se těžko hledá ideální stopa. Má to ale 

své kouzlo, stovky čelovek roztroušených po 

Beskydech a ten výhled do údolí na rozsvícená města 

byl nádherný.  

Jaká je atmosféra závodu? 

Úžasná. Po trase, hlavně na začátku a konci, byla 

spousta nadšenců, kteří povzbuzovali každého, kdo běžel kolem. Se "soupeři" jsme se na trase 

bavili a vzájemně si přáli  hodně sil. Organizátoři a dobrovolníci byli úžasní! Navíc na trase 

byl i transparent od redakce Puzzlíku a kouřimských fanoušků s heslem Martina z Kouřimi 

bude mezi prvními, což bylo moc fajn. (vše zařídila spřátelená redakce Druhé patro, za což 

takto děkujeme. Pozn. red.) 

Lišil se minulý závod nějak od toho letošního? 

Letošní, pátý, ročník byl nejnáročnější ze všech. Nám hobbíkům přidali jak kilometry, tak 

výškové stupně a rozdíl mezi kategorií sport a hobby byl minimální. Po deštích byl terén 

velmi náročný, museli jsme bojovat s bahnem a mokrem.  

Na druhé straně jsme byli lépe připraveni, já tedy určitě. Celou trať a hlavně kopce jsem 

zvládala lépe než minulý rok.  

Letos jste závod vyhrála, co dál? Jaký je 

váš další cíl? 

Myslím, že v Beskydech jsme si splnili 

svůj sen i  cíl, už tam tedy nemusíme . 

Lákal by nás nějaký zahraniční běh v 

Alpách.  

Věnujete se takto aktivně nějakému 

dalšímu sportu kromě běhu? 

Velmi aktivně lítám kolem svých dětí a 

jejich koníčků . Mám ráda všechny 

možné sporty, jen čas mi nedovolí se jim 

více věnovat.  

Gratulujeme a držíme palce v dalších závodech!!! Redakce 
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Matematika je důležitá, říká nová matikářka 
Představujeme novou posilu pedagogického sboru na 

2. stupni- matikářku paní učitelku Jarmilu Pexovou. 
Proč jste začala učit? 

Lákala mě práce s dětmi a přemýšlela jsem o tom už od 

dětství, i když jsem časem trochu z cesty  za učitelstvím 

odbočila a vrátila jsem se zpět k tomuto snu až po mateřské 

dovolené. 

Kde jste učila dříve? 

Nikde. Tohle je první škola, na které učím. Předtím jsem 

pracovala na proteomické laboratoři na přírodovědecké 

fakultě. 

Odkud jste?  

Ze Lhotek, bydlíme kousek od lesa, je tam krásně.   

Jaké máte koníčky? 

Mezi mé koníčky patří určitě mé dvě dcery, zahradničení a knihy. Starší dcera je v 1. třídě, mladší ve 

školce, takže volný čas trávíme spolu a je to legrace. 

Chováte nějaké zvíře? 

Máme psa jezevčíka, dvě kočky a dvě vodní želvy. Chtěla bych koně, ale nemáme ho kam dát. 

Proč jste si vybrala za obor matematiku? 

Protože jsem ji vystudovala na VŠCHT a je mi blízká. Navíc si myslím, že matematiku by měl umět 

každý, bez počítání se nikdo neobejde, je to hodně důležitý předmět. 

Co člověk potřebuje, aby se mohl stát učitelem? 

Kromě vystudování správných škol také trpělivost a elán, chuť do práce a nápady. 

Líbí se vám na naší škole? 

Ano, je tu příjemná atmosféra, poznala jsem spoustu fajn lidí a i okolí je moc pěkné. 

A poslední otázka. Co nejraději jíte? 

Čokoládu! 

Ptal se Marek a Honza 

 

Paní učitelka vykládá dětem látku a vtom si všimne, že jeden žák podřimuje. 

„Havlíku, spíš?“ vykřikne na něho. 

„Já nespím!“ protestuje Havlík. 

„Nelži.Tak schválně, řekni mi, jaká byla moje poslední věta?“ 

„Havlíku, spíš?“  

 

 

Někdo klepe na dveře,pán oteře a tam stojí malá smrtička s malou kosičkou a 

povídá: „Pane, přišla jsem si pro vašeho křečka.“ 

Pán říká: „Neotravuj a vypadni!.“ 

Za půl hodiny znovu někdo klepe na dveře, za dveřmi stojí velká smrtka s velkou 

kosou a malá smrtička s malou kosičkou. 

Ta malá říká: „Mami,to je on...“
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Slavní objevitelé a dobyvatelé v našich komiksech 
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Vražedné odhalení 

(Bylo nebylo…) 
Už když jsme vyjeli, měla jsem divné tušení. Věděla jsem, že to nebude dovolená jako jiné 

prázdniny. Koukla jsem se na svou mladší sestru Amandu. ,, Amando, nemáš takový divný 

pocit?“ Neodpověděla, zase se cpala čokoládou. Zabořila jsem se do sedačky a otevřela jsem si 

svou oblíbenou knížku. Cesta bude hodně dlouhá, protože jedeme až k Paříži. Na čtení jsem se 

vůbec nemohla soustředit. Auto nadskakovalo, máma s tátou se hádali, ale to bylo normální, 

nejhorší byl ten hnusný svíravý pocit. Konečně jsme dorazili na místo. Před námi stála ošklivá 

dřevěná stará chatrč v temném lese, ale Amanda stejně nadšeně vyskočila jako čertík na pérku. 

,,To je nádhera, bude tady úžasný klid, Emo, ty nemáš radost ?!“ Ne radost jsem fakticky neměla 

a máma taky ne. Táta vylezl z auta, postavil se jako král a povýšeně se na nás podíval a povídá: 

,,To holky koukáte, jak jsem to krásně zařídil. I bez tebe, Lindo.“ Podívala jsem se na mámu, ta 

byla v obličeji úplně rudá vzteky. Chtěla začít řvát, ale táta s Amandou už vešli dovnitř. ,,Mami, 

mě se to tu taky nelíbí. Táta s Amandou jsou nadšený, tak to tu vydržíme,“ řekla jsem mile. 

Podívala se na mě, nadechla se a spolu jsme vešli dovnitř. Táta se bavil s pánem, u kterého jsme 

se měli právě ubytovat.  

Zvláštní konec zvláštního muže 
Byl to od pohledu zvláštní muž. Měl dlouhé šedivé vlasy, zlé oči, vychrtlé tělo a skoro 

nepřítomný pohled. ,, Kdyby něco, jsem nahoře, vy budete bydlet dole,“ řekl tiše a pomalu 

odešel. ,,To byl moc milý pán,“ usmála se Amanda, až se jí v jejích syslích tvářičkách objevily 

dolíčky. Ona je nadšená úplně ze všeho. Táta s mámou šli ven pro věci. Amanda si sedla na staré 

křeslo a cpala se zase oříškovou tyčinkou. ,,Je tady hnusnej vzduch, jdu na zahradu,“ oznámila 

jsem jí. ,,Emo, můžu jít s tebou?“ zamrkala roztomile svýma očima. Lehkým gestem jsem jí 

naznačila, že jo. Prošli jsme kolem rodičů. Ti se zase hádali a nevyndali zatím ani jeden kufr. 

Malý záhon byl příšerně zarostlý plevelem. Začala jsem ho automaticky vytrhávat, protože mám 

ráda pořádek. Amanda mi nepomáhala, jelikož pořád ještě jedla. Jedna travina byla obzvlášť 

velká. Když jsem ji vytrhla, zůstala po ní obrovská díra. Nevšímala jsem si jí a pokračovala jsem. 

Amanda se šla ale na díru podívat. ,, Tam je lebka !!!“ zařvala najednou. Začali jsme na tom 

místě hrabat a našli celé tělo. Běželi jsme to říct našim.  

Táta vyběhl schody po dvou, aby se zeptal pána, co se to děje. Máma si nás k sobě přitiskla. Když 

táta celý bledý přišel, hodili jsme na něj tázavý pohled. ,,Je mrtvej,“ oznámil nám táta. Okamžitě 

jsme vzali kufry zpátky do auta a odjeli. Táta řekl, že to nikomu nesmíme říct, protože bychom 

byli hlavní podezřelí. To tajemství si prý vezmeme do hrobu. S tím se tedy bude žít… 

Švarcka 
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Lidi kolem nás, které máme rádi 

Lidi kolem nás není jen rodina, ale i kamarádi, spolužáci, známí z kroužků nebo ze sportu. Bez 

kamarádů a bez rodiny bychom se nikdy neobešli. Jestli jste si všimli, u nás ve škole má každý 

spoustu kamarádů. Kdybychom je neměli, kdo by nám dal opsat úkol nebo radil při testu, že? I 

když občas se někdo s někým nepohodne, není to důvod, abychom jsme se s ním měli přestat 

bavit. Taky naše rodina nám velmi pomáhá, rodiče nám poskytnou všecko důležité, pomáhají 

nám. Víte, že už v bibli je napsáno Cti otce a matku svou? I když občas nám taky lezou na nervy. 

Musíme vyklízet myčku, zametat…,což je fakt pěkně nudná zábava. Ale i tak, jsou rodiče prima. 

Bez kamarádů  a bez někoho, kdo vás má rád, bez rodiny by na světě byla fakt děsná nuda.    

Text Bára, ilustrace Moje rodina Dominika Štepničková 7.B 

Je to div-moje máma se těšila na začátek školy 
Nechápu, jestli se rodiče mohli jako malí těšit na prázdniny (teda nevím, jak na tom byli vaši), 

když jako dospělá se moje máma nemohla dočkat školy! Všichni si určitě myslíte, co to mám za 

mámu. Jo, moje máma se těšila na školu a přitom, už do ní dávno nechodí. Máma se netěšila 

kvůli sobě, ale kvůli nám dětem. Prý jsme celé prázdniny nic nedělali. To není pravda, jezdili 

jsme na kole, hráli tenis, ale mojí mámě to asi nestačilo. Pořád mluvila o tom, jak je to ve škole 

skvělé a že se určitě o prázdninách nudíme. Myslím, že máma byla dost ráda, že škola začala, 

protože nevěděla, co by nám měla vařit nebo ji už nebavilo, že ona chodí do práce a my si 

užíváme prázdniny.:-) 

Bára 

 

Podél břehu plují dva žraloci a potkají surfaře. 

Jeden ze žraloků povídá: „Hele, svačinka a je dokonce na tácku a s ubrouskem!“
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Nikdy se nedotýkejte červeného tlačítka a neberte 

králíky do letadla 

( Bylo nebylo…) 
Byly prázdniny a my odlétali na dovolenou do Francie. Maminka, tatínek, sestřenice a já jsme se 

opravdu moc těšili, jen maminka měla menší obavy z letadla. Zakrátko už jsme všichni seděli 

v letadle a koukali z okna na postavičky, které se pořád zmenšovaly a zmenšovaly. 

            Všichni usnuli, ale za okamžik se ozvala rána jako z děla a bylo po spaní. Když přišla 

letuška, ihned ji všichni zasypávali otázkami. Co se stalo? Co to bylo za ránu? Letuška 

odpovídala nejistě, nevěděla. Během hodiny se to opakovalo, jen rána byla o něco menší, po ní 

následovalo ticho. Já a sestřenice jsme šly jakoby na záchod, ale místo toho si to namířily přímo 

do oddělení zavazadel, prostě zvědavost stoupala.  

Černý králík 
Na nic zajímavého jsme nenarazily, až když jsme byly na odchodu, před námi 

přeběhlo něco černého. Zaběhlo to přímo pod velký kufr v rohu oddělení. Kufr 

jsme otočily a pod ním byl černý králík. Vedle něho ležely nakousané 

kabely. Vzaly jsme králíka do náruče a kabelů si nevšímaly. Když jsme 

procházely uličkou, která vedla k východu, na zdi bylo červené 

tlačítko a  nad ním nápis NEDOTÝKAT SE. My jsi ho ani 

nevšimly. Najednou letadlo sebou trhlo. Králík mi vyskočil 

z náruče a byl ten tam. Z chodby se něco ozývalo pípáním. Bylo to 

červené tlačítko. Pípání neustávalo, otravně řvalo, až to sestřenice  

nevydržela a zmáčkla ho. Letadlo se v tu chvíli přestalo kymácet a pípání bylo taky pryč. Seshora  

už na nás volali mí rodiče. Rychle jsme se vrátily a zjistily, že já a sestřenka jsme zachránily 

životy v letadle a také ty svoje. Prý motor a další stroje chvílemi selhávaly a červené tlačítko bylo 

něco proti tomu selhání. To všechno způsobil jediný králík, který údajně nakousal dráty a takto to 

dopadlo. Zajímavé je, že králíkovi se nic nestalo. 

Do Francie na dovolenou jsme nakonec v pořádku doletěli. Byla to nezapomenutelná dovolená. 

Cestou domů nám volali z letiště, že se nenašel žádný majitel králíka. Samozřejmě králík u nás 

zůstal a stal se naším domácím mazlíčkem pojmenovaným Foggy, což znamená v angličtině 

„mlhavý“. Jeho jméno nám vždy připomnělo mlhu, která byla vidět z letadla při letu do Francie.  

Míša Sadinská 8.B 

Nová cesta do školy?! 
Už jste slyšeli o tom, že od autobusového nádraží se bude rekonstruovat 

silnice? Říká se, že se bude bourat, ale to není pravda!  
Já jsem totiž slyšel, co se doopravdy bude dít! Prý se tam ta silnice nechá, ale pod 

ní… Pod ní se udělá hotový ráj! Od autobusové zastávky povedou jezdící pásy 

dolů jako do metra! Já už se toho nemůžu dočkat!! Ale to není všechno, je to ještě 

mnohem lepší!  Dole u vchodu si zdarma vypůjčíte čtyřkolku a na ní pojedete pod 

silnicí rovnou až do školy! Taky si prý kdykoli můžete zavolat obsluhu a vzít si 

od ní cokoli k jídlu! ZDARMA! Můj kamarád to už vyzkoušel, protože už probíhá zkušební 

provoz, ale ještě se o tom neví. Ten kamarád mi o tom vyprávěl, a co je na tom úplně nejlepší, 

čemu se ani nechce věřit, je, že pokud nestihnete napsat domácí úkol, obsluha vám ho dopíše! A 

ještě k tomu podepíše!! Prý ta cesta vede okruhem 2km a na konci se stáčí nahoru, takže do školy 

se dostanete pomocí tobogánu!! Věřte nevěřte, je to tak! Celá ta úžasná věc by se měla otevřít 6. 

října, ještě v tomto roce. Já nevím jak vy, ale já se na to už teď šíleně těším! 

Honza 
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Hádej, hádej, hadači 
Hraj si a přiřaď správnou odpověď k hádance 

Co někdy dokáže uzavřít celý fotbalový 

stadion?  

Co nepotřebuje mládenec, chce-li navázat 

s dívkou známost? 

Co nikdo na světě nedokáže? 

Co roste bez kořene, bez vody a bez slunce? 

Co roste kořenem vzhůru? 

Co si říká slepec, když myje struhadlo?  

Co se dá dělat proti komárům? 

Co se dá chytit v místních řekách? 

Co se dává, aby nás pes nepokousal? 

Vyber odpověď: 
Horní zuby 

Ceny 

Dostat na frak 

Pozor 

Utopit mouchu v letu 

Otevřená láhev 

„Takovou volovinu jsem ještě nečetl“ 

Nevětrat při otevřeném okně 

Rýma a ekzém
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