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Stalo se:  
25.5. jela 4.A  na dopravní hřiště do Kolína 
25.5. na dopravní hřiště vyrazily pětky  
26.5. proběhl výlet 7.tříd do Dvora Králové do ZOO 
27.5. navštívil matematický kroužek a 3.B výstavu Jede, 
jede mašinka v Pečkách  
31.5. měli žáci 2. - 5. tříd hudební program Já písnička 
31.5. proběhl turnaj ve vybíjené a florbale v Liblicích - 
pro 7.-8. ročník, který děvčata vyhrála 
1.6. třídy 5. A a B vyrazily na výlet směr Mirakulum 
Milovice 
1.6. proběhl na 1. stupni Den dětí 
3.6.- 10.6. se konaly průběžně Kolínské sportovní dny, 
naši žáci soutěžili v atletice, florbalu, stolním tenisu, 
střelbě a cyklistice 
6.6. jely na školní výlet do Loučeně 2.B a 2.C 
8.6. - 9.6. absolvovaly děti z 1. stupně lekci golfu  
v Molitorově  
9.6. vyrazila na výlet do Jihlavy 3.AB 
13.6. – 17.6. jely  třídy 1.A a 1.B do Krkonoš na 
ozdravný pobyt 
13.6. a 14.6. absolvovaly golfovou lekci žáci 2. stupně  
14. a 15.6. měly školní výlet na Liberecko devítky 

15.6. čekal výlet 8.AB, směr Litoměřice, Terezín, Říp 
16.6. proběhl celoškolní taneční projekt STRET DANCE, 
dárek školy dětem k MDD ( 50,- Kč na žáka platí škola) 
16.6. měla školní výlet 2.A a 4.B 
17.6. vyrazilo do Prahy do kina na film Bella a Sebastian 2 
padesát žáků, kteří dostali představení za odměnu za 
celoroční aktivní práci 
20.6. odjela 3.A do Českého Brodu na výstavu výrobků  
1. ZŠ Český Brod 
21.6. jela na výlet do Prahy 6. třída a 4.A 
22.6. proběhl na škole olympijský běh 

23.6. byla pedagogická rada, od 17. hodin třídní 
schůzka pro všechny rodiče a schůzka pro rodiče 
budoucích prvňáčků 
Stane se  
29.6. bude tradiční sportovní turnaj, chlapci v kopané, 
dívky v přehazované 
30.6.  ukončíme tento školní rok, žáci obdrží 
vysvědčení a deváté třídy se slavnostně rozloučí se 
školou v 9.15 na MěÚ Kouřim 
 

 
 

 
Máme PRÁZDNINY !!!  Máme PRÁZDNINY !!!  Máme PRÁZDNINY !!!  Máme PRÁZDNINY !!! 
 
OD 25. DO 29.7. PROBĚHNE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ 
 

Fotografie z různých sportovních akcí ze školního webu 
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Aktivní den s aktivními 
zálohami Armády ČR 

Už druhým rokem se 19. 5. 2016 na 
naší škole odehrála akce, kterou si pro 
žáky druhého stupně připravili vojáci 
aktivní zálohy Středočeského kraje a 
dobrovolní hasiči z Kostelní Lhoty. 
Praktická část proběhla ve skále u řeky. 
Akce probíhala celý den a díky tomu 
jsme se nemuseli učit. Počasí nám přálo 
stejně jako minulý rok, takže si to 
většina z nás velmi užila. 

                 Ráno jsme se shromáždili ve sportovní haličce školy, kde nám vojáci a hasiči předběžně řekli, co pro 
nás připravili a na co se máme těšit, dozvěděli jsme se nějaká bezpečnostní pravidla. Poté jsme se přemístili do 
kouřimské skály, kde na nás čekalo pět stanovišť. 
                 Naše třída si šla jako první vyzkoušet, jaké je to být hasičem a co tato profese obnáší. Toto stanoviště 
mi přišlo zajímavé, protože jsme si mohli obléknout hasičskou výzbroj a dozvěděli jsme se spoustu informací o 
hasičích, které mnozí z nás ani nevěděli. Všichni jsme se rozdělili do dvojic a vyzkoušeli si běhat v hasičské 
výzbroji s hadicí plnou vody od hasičského auta až k modrému barelu přivázaném na stromě, který sloužil jako 
terč. A ten jsme měli trefit vodou jako při hasičském zásahu. Nejvíce mě zaujala hasičská helma. Počet funkcí, 
které měla, nemá totiž ani starší mobil.  
                 Na druhém stanovišti byly zbraně. Vojáci nám o každé zbrani řekli základní informace a pak nám 

ukázali, jak zbraně rozebrat a zase je složit zpět. Rozložení a 
složení zbraní jsme si mohli vyzkoušet i my. Při mé šikovnosti 
jsem se raději držela opodál, abych něco nerozbila, protože 
zbraně, jak říkali vojáci, byly dost drahé a při rozbití by bylo 
nutné škodu zaplatit. A to by moji rodiče nerozdýchali.  
                 Dalším stanovištěm byla zdravověda, u které jsme se 
dozvěděli spíše informace, které už víme z dřívějších školních 
přednášek o první pomoci. Také jsme si tu vyzkoušeli odnést 
poraněného člověka na nosítkách do bezpečí. Jednalo se o 
týmovou práci, do které se 
všichni zapojili se zájmem, 

jeden - velitel - se vyřádil na povelech, ostatní čtyři utíkali na stanoviště 
s pacientem a pacient odpočíval a jen se děsil, aby ho nevysypali. U čtvrtého 
stanoviště byla střelnice. Každý si zastřílel ze vzduchovky do terče a poté 
mu byly přiděleny body. I přesto, že jsem měla poměrně málo bodů, mě 
střelba bavila. Když jsme dostříleli, bylo už 12:10 a to byl nejvyšší čas jít na 
oběd. Oběd si nenechali ujít ani hasiči a vojáci, takže dorazili do jídelny na 
zapečený kuřecí řízek s bramborovou kaší. Po obědě se celý druhý stupeň 
shromáždil před školou a odebral se zpět do kouřimské skály na páté a 
zároveň poslední stanoviště, my k Lechovu kameni. Odpoledne se udělalo 
teplo a stoupání po obědě do kopce ke stanovišti topografie bylo poměrně 
náročné, ale zvládli jsme to my i paní učitelky. Při čekání na vojáky všichni 
odpočívali ve stínu. Vojáci s sebou přinesli jednak mapy a buzoly a jednak 
vojenskou pláštěnku a plynovou masku pro protichemickou ochranu. A 
zrovna mě vybrali k vyzkoušení tohoto oblečení. Moc nadšená jsem nebyla, 
ale co se dalo dělat. Na obličej mi nasadili plynovou masku, ve které se mi 
dýchalo docela špatně. Oblékli pláštěnku dlouhou až pod kolena, na ruce 
navlékli rukavice a na nohy boty. Bylo mi opravdu nesnesitelné vedro. Jeden z vojáků mi zadal úkol- v tomto 
obleku na čas oběhnout Lechův kámen a v tu chvíli jsem na něj jen nechápavě vyvalila oči. Ale doběhla jsem tu 
trasu za 12 vteřin, což jsem vážně nečekala. Chudáci vojáci, když tohle musí nosit. 
                   Školní přednáška s vojáky a hasiči byla zakončena barevnými dýmovnicemi. Celý den jsem si užila a 
je škoda, že příští rok se už nemohu zúčastnit. 

Michaela Sadinská 9.B 
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Další postřehy: 
Honza: Netušil jsem, kolik může stát batoh lékaře roty a to, že stojí několik desítek tisíc, mi vyrazilo 
dech. Docela šok byl i to, že je pouze jeden lékař na jednu rotu. Vyzkoušel jsem si nést nosítka se 
zraněným na čas, to bylo celkem náročné. Dokonce jsem byl i velitelem, to bylo bezva. Ale při relaxu 
v trávě se na mě přisálo klíště, tak to mi trochu zkazilo den. Jeden šikovný voják ho urychleně 
odstranil, pak mohl den směle pokračovat. Po chvilce na svačinu přišla střelba, ach jooo, to je kámen 
úrazu. Nemohl bych být střelec, s mojí šikovností bych byl  schopnej trefit i někoho za sebou. 
Pokoušel jsem se co nejvíce skrýt, ale byl jsem odhalen. Paní učitelky mě odchytily,a tak jsem musel 
jít také střílet. Není to sice mé hobby, ale nešlo mi to nejhůř! 
Tereza: Myslela jsem si, že to bude spíše 
povídací jako minulý rok. Šeredně jsem se 
však spletla. Třeba ukázka zbraní byla méně 
náročná, proto jsem si vytáhla svačinu. V tu 
chvíli mi dopadla nějaká těžká ruka na 
rameno. Otočila jsem se na jejího majitele. 
Ten se škodolibě usmál: „Ty taky!“ „Co 
já?!“ „No jdeš taky tlačit támhleto dělo.“ 
Vykulila jsem oči, jako jestli to myslí vážně. 
Že to myslí vážně, jsem si uvědomila, až 
když jsem se svými spolužáky tu kovovou 
potvoru tlačila kolem lavičky. ☺ 
Majda:  Nejdřív jsme si mohli zkusit ha-
sičský oděv s helmou, určený třeba do hoří-
cího domu, a zdolat v něm překážkovou 
dráhu. Ten jsem já osobně nevyzkoušela, ale 
pak jsme si měli vyzkoušet stříkat z hadice a 
to mě bavilo opravdu hodně. Nejenže to byla 
zábava a všichni jsme se u toho nasmáli, ale 
ta hadice byla opravdu docela těžká a stříkat 
z ní a mířit na modrý barel, zavěšený na 
stromě, bylo docela těžké. Ale chodili jsme 
po dvojicích, tak to byla legrace. Zábavné 
také bylo, že helma, kterou jsme měli na 
sobě společně s bundou, mi pořád padala do 
obličeje, takže jsem skoro nic neviděla a 
hlavně jsme všichni v těch velkých bundách 
a helmách vypadali jako trpaslíci nebo šmoulové. 
Líbilo se mi i na zdravovědě. Měli jsme si vybrat pacienta, vedoucího skupiny a čtyři nosiče. Zábava 
byla už jenom to, že se soutěžilo v týmech na čas. Já byla nejdříve nosič, ale pak i pacient. Nejlepší 
bylo být pacientem, protože pacient ležel na nosítkách, zatímco ostatní ho nesli k lavičce, tam ho 
položili, udělali 10 kliků, tedy kromě velitele, který na nosiče pokřikoval, ať dělají, pak vzali pacienta 
znovu a rychle odnesli zpět. Někteří velitelé křičeli na celou skálu jako diví, ale protože to všechny 
pobavilo, tak to nikomu nevadilo, dokonce se smáli i vojáci. 

Foto A. Svoboda 
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -     -     -     -     -      

 
Perličky z naší školní krabičky 

Kdo je nevolník? – Člověk, který nemůže volit 
Co je to domestikace? - Převtělení žijících druhů 

Co se stalo nakonec s neandrtálcem? - Vyhynul a pak vymřel. Nebo- 
Když se nevyvinul, tak vyhynul. 

V jaké jeskyni na našem území se našel důkaz o existenci člověka? - V jeskyni ve Francii. 
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Motoráčkem do Peček 
V pátek 27.5. se kamarádi z 
matematického kroužku a třída 3.B 
společně vypravili motoráčkem z 
Kouřimi do Peček. Někteří z nás jeli 
vlakem poprvé v životě. A proč právě do 
Peček? O víkendu se zde konala největší 
výstava modelových kolejišť a 
železničních modelů v ČR. Na výstavě 
jsme obdivovali funkční modely 
lokomotiv, na kolejištích jezdily 
zmenšené kopie různých vlaků - 
historické až ty vysokorychlostní. 
Všechno jsme si mohli prohlédnout, bylo 
to jako skutečné. Pro nás to byl úžasný 
zážitek, ohromilo nás precizní provedení všech modelů a nadšení modelářů pro tuto zálibu ☺ .  
                                            Matematický kroužek a D.Pocerová 

 
 

Florbalistky třetí! 
Dne 15.6. 2016 se dívky z 8. a 9. třídy 
probojovaly na Kolínské sportovní dny na 
turnaj ve florbalu ve složení – Bára 
Pavelková, Anna Korousová, Dia 
Šmigelská, Domča Štěpničková, Kamča 
Holá, Šárka Havlinová, Míša Macurová, 
Žaneta Břečková a Káťa Vaisová. 
Po velkém boji dívky vybojovaly krásné  
3. místo a domů si odvezly pohár  
a  medaile. 

M. Hampejsová 
 

 

Hasičské obrázky a vyprávění na okrese zabodovaly! 
Žáci 5. ročníku se zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí. Jmenovitě Martin Hruška , 
který se umístil na prvním místě v okresním kole soutěže v literární části, Markéta Fojtíková , která 

obsadila druhé místo a 
Tomáš  Waschinger na 
třetím místě, oba také v 
literární části. I ve 
výtvarné části jsme měli 
úspěch. Eliška Švejdová 
z 5.B se umístila se svým 
obrázkem na 3. místě ve 
své kategorii. 

 
Za úspěšnou  5.A J.Hájek, text i foto 

 
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -     -     -     -     -      
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V kině místo školy 
Existuje mnoho způsobů, jak se 
vyhnout škole. Kino patří určitě mezi 
ty příjemnější zážitky. Někteří 
vybraní žáci jeli v pátek 17.6. za 
odměnu do Prahy do Cinema City 
Flora na film Bella a Sebastian 2. 
Jednalo se o redaktory Puzzlíku, o 
sportovce a další soutěžící ve 
vědomostních  olympiádách, kteří 
celý rok úspěšně reprezentovali školu 
v okresních a krajských soutěžích. 
Vstupné i jízdné platila škola. 

Děti ze 4.A hodnotí: Příběh byl o přátelství horského psa s desetiletým klukem Sebastianem. 
Máma mu zemřela a tátu vůbec neznal. O Sebastiana se staral starší pán jménem César. 
Film se nám líbil, protože byl poutavý, byly v něm krásné záběry  přírody, konec byl šťastný a 
smutný zároveň.  
Honza 8.A: Před kinem jsme měli ještě chvíli čas, a tak jsme si koupili menší občerstvení – 
popcorn a coca-colu. Kinosál byl moderně zařízen, s obrovským plátnem a pohodlnými sedačkami. 
Neměl jsem nějak vysoké očekávání, i když, jak jsem pak slyšel od ostatních, film se většinou líbil. Já 
jsem ale velký kritik.  Příběh byl jedno velké klišé, jak malý kluk hledal ztracenou známou, kterou 
nakonec našel. Jediný souboj byl, kdy se pes postavil medvědovi, a to dopadlo tak, že stáli u sebe a 
řvali na sebe, nakonec medvěd utekl. Vypadalo to dost nepravděpodobně.  Ale neměl bych hodnotit 
film, nýbrž výlet, a ten se vcelku povedl.  
Márinka:  Bella a Sebastian 2 byl druhý díl, první díl jsme sice neviděli, ale bylo znát, že to naštěstí 
moc nenavazovalo, takže to nebylo na závadu, i když jsme z toho měli nejdříve strach. Jelikož hrál ve 
filmu hlavní postavu pes, báli jsme se, že se mu něco stane, protože se to většinou hlavním zvířecím 
hrdinům stává. Ale dopadlo to dobře. Takže jsme si to moc užili a byla to zábava.   

 

 

K Mezinárodnímu dni dětí dostali žáci hodinu tance. 
STREET DANCE VE ŠKOLE 

Když se řeklo street dance, představovali jsme si jen nějaké lehké tancování a 
mysleli si, že to zvládneme.  
Já jsem na to navíc úplně zapomněla, takže jsem 
do školy přišla v šatech a tím pádem jsem v nich 
musela i tancovat. Akce probíhala v hale. 
Vyučující tanečníci nám ukázali pár - prý 
jednoduchých - kroků, tak to už jsme se báli. 
V praxi to bylo ale ještě horší. Samozřejmě, že 
kroky a celá ta sestava vypadaly moc krásně, 
když ji tancovali profesionálové, ale u nás to tak 
rozhodně nebylo. Spíše to vypadalo, jako když 

tancujeme úplně jinou sestavu (jestli se tomu 
vůbec dalo říkat tancování). Zato naše paní 
učitelka Kotrabová to tam pořádně rozjela. 
Nakonec jsme se rozjeli všichni. Za odměnu, že 
jsme to tak pěkně zvládli, jsme dostali lízátka. 
Rozhodně jsme si to moc užili a navíc jsme přišli 
o jednu a půl vyučovací hodiny, takže si 
nemůžeme stěžovat. ☺             Márinka 

A opět žáci perlí: 
Aligátor má zuby vyndané ven. 

Krunýř je u želv složen ze slonoviny. 
Bahenní želva je třeba Kořalka obrovská. 

Želvám vytrhnou tělovod krunýře a ten prodají. 
Znaky želf jsou… 
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Červen ve znamení školních výletů 
Dvoudenní výlet devátých tříd proběhl 14. a 15. června. Z 
navštívených míst můžeme jmenovat výrobu a muzeum Auto Škoda v 
Mladé Boleslavi, Ještěd, Frýdštejn, Malou Skálu, Bozkovské jeskyně 
a IQ Landii Liberec. Osmé třídy navštívily 15.6. Terezín, Litomyšl a 
vystoupily na horu Říp. Sedmáci se projeli mezi zvířaty v ZOO Dvůr 
Králové a šestka vyrazila do ZOO v Praze. Na páťáky čekalo 
Mirakulum. 
 

Milovické Mirakulum 
My všichni páťáci jsme se dohodli, že si zaskotačíme 
v zábavném parku a zároveň si tak užijeme Den dětí. 
Kde? V Mirakulu v Milovicích. Po menších skupinkách 
jsme se konečně vydali na výpravu. Někteří tu již někdy 
byli, ale většina z nás se ocitla skoro v pohádkovém 
prostředí plném dovádivých atrakcí, byly tu třeba obří 
trampolína, houpačky, opravdické bludiště z vysokého 
živého plotu, lanové dráhy, skákací hrady, skluzavky, 
kam se vydrápat nebylo jen tak snadné, podzemní 

chodby, kde jste bez čelovky nic neviděli, nebo třeba  miniZOO. Škoda, že vodní svět zrovna 
rekonstruovali. 
Užili jsme si hodně skopičin. Všichni jsme si zalumpačili. Den v Mirakulu jsme si zpříjemnili vývarem, 
„kuřízkem“ s brambory a studenou malinovkou. A pak už jsme museli zpět do Kouřimi, což byla škoda, 
protože se nám tam všem moc líbilo.                                  Text Klára Fialová 5.B, foto BPav 

 

Africký den v ZOO Jihlava 
Dne 9.6.2016 vyjely 3.A a 3.B na školní výlet do ZOO Jihlava. 

Počasí nám přálo a všichni jsme měli dobrou 
náladu. Když jsme se ale blížili k Jihlavě, spustil 
se liják a my jsme trochu znejistěli. Naštěstí jen 
na malou chvilku. Po příjezdu jsme si dali 
svačinku v průchodu u surykat a potom hurá do 
zkoumání ZOO. Paní učitelky nám objednaly 
paní průvodkyni, která nás seznámila s životem 
lidí a zvířat v Africe, a nakonec jsme si prohlédli 
prostory POD POVRCHEM, kde jsme si zahráli 
na africké nástroje a povídali o zvířatech. Po 
náročné prohlídce jsme se všichni těšili na 
společný oběd. Řízek, brambory a točená 

limonáda byly pro nás připraveny v 
KATABARU. Jakýpak by to byl výlet bez 
rozchodu a možnosti nakupovat suvenýry. A tedy 
hned po obědě jsme se ve skupinkách vydali na 
vlastní průzkum ZOO. Celý výlet uzavřela 
ukázka dravců, která se nám moc líbila. V 
autobuse jsme si zasoutěžili o nejlepšího zpěváka 
či zpěvačku a od pana Pivoňky dostali malou 
odměnu. Za celou přípravu výletu děkujeme paní 
učitelkám a panu Pivoňkovi, že byl na nás tak 
hodný a doprovodil nás.  

Text a kresba žáci 3.A
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Hurá na Říp 
Jako obvykle jsme se ke konci roku vypravili na školní výlet. Letos jsme si, kam pojedeme, 
vybírali sami, takže jsme jeli do terezínské pevnosti, do Litom ěřic a na horu Říp. 
Vyjížděli jsme dost brzy - v půl osmé, což byl pro některé žáky velký šok, a tři jedinci dokonce přišli 
pozdě. Cesta tam byla docela dlouhá, nikoli však zdlouhavá, protože v autobuse bylo poměrně veselo. 
Když jsme dorazili na místo - do Terezína - jako první nás čekal mrazivý pohled na stovky památných 
desek se jmény obětí fašistického působení v pevnosti. Samozřejmě se našli i takoví hlupáci, kteří i 
přes varování paní učitelek, že je již nikdy nikam nevezmou, říkali nechutné a naprosto stupidní 
„vtipy”. Prohlídka tvrze byla velice zajímavá, neboť pan průvodce mluvil stručně - takže nebyl 
problém s přemírou informací, a mluvil jasně - každé slovo cizího původu nám vysvětloval. Někteří ze 
spolužáků (ti méně vnímaví) dokonce zjistili, že Terezín nebyl ani vyhlazovací, ani koncentrační tábor 
a nebyly zde ani plynové komory. Přesto návštěva tohoto místa byla silným a zážitkem. Pro mě byl 
zvláště zajímavý pohled do cely, kde byl zavřený Gavrilo Princip a kde z nedostatku světla dostal 
tuberkulózu kostí.  
Přejděme tedy k veselejší části výletu - návštěva litoměřického podzemí. Tato část mě docela 
překvapila a trochu i zklamala. Chodby podzemí i veškeré renesanční exponáty byly velmi zajímavé, 

ale na můj vkus by prohlídka mohla být delší. 
I když na některých lidech bylo zřejmé, že v 
chodbách deset metrů pod zemí stavěných na 
výšku Vojty bylo třicet minut až příliš.  
Poslední zastávkou byla hora Říp, která 
vypadá jako obrovská (padl dokonce 
inteligentní dotaz, zda nahoře padá sníh), což 
se zdá díky rovině a polím v okolí, neboť 
hora jakoby vyrůstá z ničeho. Cesta nahoru 
byla náročná. Nebyla tak dlouhá, leč velmi 
strmá. Nahoře nás však čekal krásný pohled 
nejen na rotundu sv. Jiří, ale i z několika 
vyhlídek. Jedna nejmenovaná žákyně tvrdila, 
že je nádherné vidět celé Čechy jako na 
dlani, což by byla i pravda, kdyby nekoukala 

směrem na sever k německým hranicím, a i přes naše argumenty se s tímto faktem odmítla smířit. 
Později již byl čas odchodu, tak jsme slezli z této bájné hory, kde se zrodil národ český, a jeli jsme 
domů. Celý výlet se mi moc líbil a doufám, že příští rok nás čeká nějaký podobně dobrý program.  

Text Marek, foto z Řípu 
 

Parník a ZOO 
Kdy:  úterý 21. června, úplně celý den 
Kde:    parník a ZOO Trója 
Kdo:  4.A + 6. třída 
Co:   jízda parníkem, super prolejzačky, zvířata – 
hlavně sloní mimino, gorilátko a  šelmy, jízda 
lanovkou (pro některé bobřík odvahy), hromada 
zmrzliny, párky v rohlíku,  ale také uchozené  
nožičky.               My ze 4.A 
Závěrem: obrovská pochvala za dochvilnost, 
úžasné chování a pozitivní náladu, protože jen díky 
vám to byl super výlet i pro dospěláky,  
milé dětičky!        
         H. Kolpaková 
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KSD letem světem 6. - 10. 6. 2016 
V prvním červnovém 
týdnu proběhly již 
tradičně Kolínské 
sportovní dny. Když 
budeme procházet 
jednotlivé dny, hned 
v úvodu, tedy v pondělí, 
jsme se účastnili 
atletiky a stolního 
tenisu. Atleti vybojovali 
dvě medaile. 
 
Starší žáci a žákyně (8.-9. třída): Třetí místo, tedy bronz, obsadila Diana Šmigelská ve skoku 
vysokém, kdy se osobním rekordem vyšvihla do výšky 150 cm! Nutno 
jmenovat ještě úspěch Jana Šediny, který se probojoval až do finále běhu na 
60 m a skončil na nepopulárním 4. místě výkonem 8,81 s. Do první desítky se 
dále dostal Ondřej Urbánek ve svém životním běhu na 1 km, obsadil  
9. místo a výkon 3:17,11 určitě zaslouží obdiv. Dále osmé místo patří ve 
skoku dalekém Dominice Štěpničkové výkonem těsně pod hranici 4 metrů. A 
konečně i ve vrhu koulí jsme měli šance, na 6. místě skončila Žaneta 
Břečková výkonem 8,64 m. 
Přípravka (4.-5. třída): Stříbrná byla Jana Štullerová v hodu míčkem, její 

výkon je 31,77 m. K tomu přidala ještě krásné 6. 
místo v běhu na 600 m časem 2:10,17. Do první 
desítky se umístil i Filip Nedvěd v hodu kriketovým míčkem výkonem 35,45 
metrů.  
V kategorii mladších žáků a žákyň (6. a 7. třída) jsme také o kousíček 
nedosáhli na medaili, Miloslav Silbernágl skočil výšku těsně čtvrtý výkonem 
145 cm. K tomu Míla přidal ještě dobrý 
výkon v hodu kriketovým míčkem, a to 49,94 
m, obsadil tím celkově 6. místo. Mezi děvčaty 
na 6. příčku v hodu dosáhla Veronika 
Zemanová výkonem 37,78 m.  
Ve středu jsme jásali nad bronzem děvčat 

8.a 9. tříd ve florbale!!!  Celému týmu děvčat gratulujeme!!! 
Podrobnosti jistě sdělí rády samy, až si půjdete pro autogram. Co jsem 
slyšela, tak bojovaly jako lvice a svou houževnatostí si bronz náležitě 
zaslouží. 
V pátek jsme se účastnili také střelby a cyklistiky. Honza Jírů musel 
jet na plný plyn, aby si zajistil výtečné 2. místo a stříbrnou kolínskou medaili. Bohužel žádný plyn 
použít k pohonu nemohl, tak musel vystačit s přeměnou energie svých svalů na pohybovou energii 
svého kola. A jak vidíte, povedlo se mu to báječně! 
A konečně střílení. Nutno dodat, že jako učitelka jsem se necítila na střelnici úplně bezpečně, leč to 
riziko vstupu jsem podstoupila a těšila se nevídané podívané. Lukáš Novotný obhájil zlatou medaili 
nastřílením 195 ti bodů, ale ani naši deváťáci se nenechali zahanbit. Ondřej Urbánek dokonce 
skončil na krásném 8. místě a nastřílel 171 bodů ze 200 možných. 
Letošních dnů sportování v Kolíně se účastnilo celkem 21 škol, což je obdivuhodné číslo. Naše škola 
obsadila sice až 17. místo, ale neberme to jako neúspěch! Zkusme být příští rok lepší! Hýbejme se, 
bavme se a žijme sportem!  

Krásné prázdniny všem sportovcům i nesportovcům přeje p. uč. Choutková 
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Běháme  
pro radost 

Ve středu 22.6. se naše škola zapojila 
do Olympijského běhu pořádaného 
na školách a ve městech po celé České 
republice na oslavu výročí založení 
Mezinárodního olympijského výboru 
v roce 1894.  Z naší školy se 
zúčastnilo 69 žáků a žákyň a 
podpořilo tak myšlenku a hodnoty, 
jako jsou odhodlání, fair play, 
týmový duch a radost ze sportu. 
Pod skálou byla vyměřena trať 1400 
metrů v kluzkém terénu a v 10 hodin 
odstartoval běh přes stanici 
Radiožurnál olympionik Martin Doktor. 

Většina chlapců a dívek se do běhu pustila opravdu 
v závodním tempu a zaběhli úžasné časy. 
Zde jsou ti nejlepší: 

1. Daniel Strejček  9.A  čas  5:03,42 
2. Jan Jírů  9.B  čas  5:07,42 
3 .Ondřej Štuller  8.A  čas  5:16,70 
4. Ondřej Urbánek  9.A  5:20,40 
5. Filip Vaňkovský  7.A  5:32,27 
6. Šimon Kratochvíl  6.tř.  5:45,62 
7. Vojtěch Votava  8.A 5:50,61 
8. Adéla Hampejsová  5.B  6:06,99 
9. Filip Hampejs  4.A  6:15,35 

 10. Jiří Blahout  4.A  6:16,29 
 
Nejlepší běžci v kategoriích: 

Starší chlapci:  8.-9. třída  1. Dan Strejček,  2. Honza Jírů,  3 .Ondřej Štuller 
Chlapci:  6.-7. třída:  1. Filip Vaňkovský,  2. Šimon Kratochvíl,  3. Michal Nedvěd 
Mladší chlapci: 4.- 5. třída:  1. Filip Hampejs,  2. Jirka Blahout,  3. Filip Nedvěd 
Starší dívky:  8.-9. třída:  1. Michaela Sadinská,  2. Kamila Holá,   3. Eliška Kmochová 
Dívky:  6.-7. třída:  1. Veronika Zemanová 2. Barbora Kociánová, 3. Eliška Holá 
Mladší dívky: 4.-5. třída:  1. Adéla Hampejsová,  2. Jana Štullerová,  3. Petra Kadlecová 
 

Všem moc gratulujeme k nádherným výkonům. Velký 
obdiv a úctu si ale zaslouží také ti, u nichž běh nepatří 
zrovna k oblíbeným koníčkům. Přesto se pustili do 
závodu s myšlenkou „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit 
se“ a porvali se s pro ně jistě velmi náročnou tratí 
opravdu statečně. Pro některé to byl snad i první 
běžecký závod. Všem moc děkujeme, že se s námi do 
závodu pustili.  
Nakonec ještě veliké poděkování paní učitelce Bílkové 
a dětem ze 7.A,  které pro nás namalovaly nádhernou 
startovní rovinku! 
Věřím, že si všichni sportovní zážitek užili, a již vím, že 

jsme pomohli přispět k překonání hranice 50 tisíc běžců v rámci Olympijského běhu. A možná se 
příští rok uvidíme opět na startu.            M. Hampejsová
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5 důvodů, 
proč navštívit 
Pardubice 

 

Jelikož je červen měsícem, kdy se vybírají místa na typickou českou 

dovču, podíváme se dnes jen do jednoho města, a to do Pardubic. 

 

1. Velká pardubická 
Tenhle mezinárodní závod Pardubice proslavil ze všeho 
nejvíc. Kdo by si na ni nevzpomněl! Má dlouholetou 
tradici a nepřekvapí vás asi, že nejvíce závodů vyhráli 
Češi. Jedná se o jeden z nejtěžších dostihů na celém 
světě. Koná se každou druhou říjnovou neděli.  
 
 

2. Pardubický perník 
Pardubice prosluly také svým perníkem. Mezi městy 
Hradcem Králové a Pardubicemi probíhá dlouholeté 
soutěžení o tom, kdo je důležitější, a tak Hradečáci říkají 
Pardubičákům perníkáři a oni jim trávníkáři. Pokud budete 
mít možnost, tak pravý pardubický perník rozhodně 
ochutnejte.  
 
3. Centrum města 
Centrum je velmi zachovalé. Ve starém městě se můžete najíst v některé příjemné restauraci a 
o kousek dál se nachází zámek a Východočeské divadlo. 
 
4. Zámek Pardubice 
Nádherný renesanční zámek, který ukrývá jedny 
z nejstarších nástěnných maleb v Čechách, kapli 
Tří králů, a dokonce kryt pro civilisty. Hned u 
zámku se nachází Východočeská galerie a 
Východočeská knihovna.  

 
 
5. Hvězdárna barona Artura Krause 
Hvězdárna se pyšní druhým největším zrcadlovým 
dalekohledem v Čechách a probíhají zde jedinečné 
programy o vesmíru pro děti a studenty.  
 

Tak hezké cestování! Jonáš 
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Bezpečnost na cestách 
• v lese sbírej houby, které znáš 
• nesbírej plody, které neznáš 
• vyhýbej se místům, kde se typicky vyskytují zmije 
• zpívej si v lese, aby o tobě divoká prasata věděla 
• vyhýbej se bažinám a mokřadům 
• stříkej se repelentem 
• neskákej do vody, kterou neznáš 
• nepij vodu z každé studny a studánky 
• měj s sebou dostatek vody 
• pokud potkáš medvěda či rysa, neutíkej, ale pomalu ustupuj 
• v případě potíží někde v horách najdi traumabod, kde máš napsáno, co máš dělat (bývá 

na rozcestích) 
 

Kam rádi cestujeme 
Předpokládá se, že letos kvůli bezpečnosti 
budou Češi vyhledávat hlavně dovolenou ve 
své vlasti. V Čechách navštěvujeme 
festivaly, hrady, či vodní nádrže.  Mám tip na 
hrad Karlštejn, kde probíhají speciální akce 
kvůli výročí narození Karla IV.   

Já bych (kromě našeho festivalu Kouřimská 
skála) asi rád navštívil hudební festival 
Kmochův Kolín, nebo Festival Colours of 
Ostrava. Takže pokud se nechcete mačkat na 
přeplněných plážích Španělska, Chorvatska 
či Řecka, zkuste Česko! 

Jonáš
 

Krásný večer, krásné prostředí a krásný zpěv 
Podnik Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy pořádal 21. 6. večerní posezení s hudbou. Hrál se 
akustický rock a nádherně se zpívalo. Nadějné budoucí hvězdy- sestry Natálie a Márinka Nehasilovy- 
svým sytým hlasem zaplnily celou zahradu. Je úžasné, jak dokáží zazpívat jakoukoli tóninu a jak obě 
pracují s hlasem. Publikum si koncert vysloveně užívalo. A navíc v rozkvetlé, architektonicky 
zajímavé zahradě restaurace. Paráda.                          Text M. Bílková, foto Natka Nehasilová 
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Trochu bulváru, nebo spíš ne 
Justin Bieber 

Museli jste předpokládat, že poslední osobností, o které budu 
mluvit, bude můj milovaný Justin. Prostě to nejlepší na konec. 
Tentokrát ale udělám změnu. Nebudu psát o jeho životě, jeho 
díle, ale napíšu svou „zpověď“, proč ho tak miluju a obdivuju, 
když je to pro většinu lidí „ten b… Bíbr". Vlastně jsem k němu 
přišla tak, že o něm moje kamarádka básnila, mlela o něm pořád 
dokola, tak jsem si řekla, že si teda jednu jeho píseň pustím. Bylo 
to roku 2013. Přesně vím, která byla ta „osudová", a to sice 
Boyfriend.  A nevím, čím to bylo, nebo jak se to stalo, ale já se 
zamilovala. Opravdu zamilovala. Za pár dní jsem měla všechny 
jeho písně v mobilu, přes 100 fotek a jeho plakáty po zdech. Po 
pár měsících jsem se stala adminkou na stránce o něm a se svými 
kamarádkami uspořádala sraz jeho fanynek. Vše bylo dokonalé. 
Zkouška „belieberství" přišla v lednu 2014. Justina zatkli. 

Opilého, zdrogovaného, když jel nebezpečnou rychlostí. Hodně fanoušků se odtrhlo a ti, kteří zbyli, se 
modlili, ať nám Justina pustí.  Já jsem se přidala k těm, co se rozhodli zůstat, protože i když lidi říkali: 
„Tady to vidíš, je to další rozmazlenej parchant, kterej se co nevidět předávkuje!", tak jsem myslela na 
to, jak založil třeba školu v Guatemale, jak většinu svých peněz dával na charitu, jak se vždy hrnul ke 
svým fanouškům, jak se staral o svou malinkou fanynku, která umírala a on s ní zůstal až do jejího 
konce. Tohle byl můj Justin. A už zase jím je, proto se nemůžu dočkat, až ho 12. listopadu naživo 
uvidím. Tak na viděnou, Justine... 

Švarcka 

Karel Kryl 
Karel Kryl byl český básník, písničkář a kritik komunistického režimu před r. 1989. 

Narodil se v roce 1944 v Kroměříži, kde jeho rodina vlastnila tiskárnu, kterou později komunisté 
zlikvidovali (doslova - rozbili tiskařské stroje a 
Krylovu rodinu vystěhovali). Původně si přál být 
hrnčířem, ale později se uchýlil k poezii a hudbě. 
Svou první skladbu Nevidomá dívka vydal v roce 
1968. Rok 1968 byl pro něj zlomový, vydává 
první LP desku Bratříčku, zavírej vrátka. O rok 
později se zúčastnil německého hudebního 
festivalu a při té příležitosti odešel do exilu, kde 
zůstal dalších 20 let. V Německu pracoval jako 
redaktor Svobodné Evropy a skládal písně. 
Zajímavostí je, že byl vlastenec do té míry, že za 

celou 
dobu, 

kterou byl v exilu, nezažádal o německé občanství, neboť se 
odmítal vzdát toho českého. Do Čech se vrátil až ke konci roku 
1989 na pohřeb své matky. Byl zpočátku nadšený vývojem po 
Sametové revoluci, ale pak nesouhlasil s mírným postupem 
proti komunistům a kritizoval vládu. Jeho nejznámější písní je 
asi Bratříčku, zavírej vrátka, která byla reakcí na okupaci roku 
1968 (míněno, aby bratříček zavíral vrátka před sovětskými 
vojáky), což samozřejmě vedlo k jejímu zákazu.  
      Text Marek  
 



Zajímáme se o své okolí… 

Puzzlík 2016 / červen  14 

Šedesát tisíc lidí  
na jednom místě?!  

Světoznámá hudební kapela AC/DC se 
vrátila do Čech! Na obrovském pódiu 
hráli v Praze v Letňanech pro 60 000 
lidí!  

Zprvu jsem ani neplánoval na koncert jet, ale táta 
mě k tomu přemluvil. A za to jsem rozhodně rád! 
Jelikož se lístky objednávaly už půl roku předem 
přes internet, neměl jsem lístek, ale přesto jsem jel. 
Doufal jsem, že ho na místě seženu. V Praze byl 
ohromný provoz. Plánovali jsme, že zaparkujeme 
na předem dohodnutém místě a půjdeme rovnou na 
koncert. Tak lehké to ale nebylo. Na křižovatkách 
korigovali provoz vojáci a policie a nepustili vás 
tam, kam jste vlastně chtěli jet. A tak jsme Prahou 
jeli ještě několik kilometrů, než se nám podařilo 
najít volné místo někde u obchoďáku. Lístek jsem 
si rychle sehnal, v okolí koncertu ho nabízelo 
spousta lidí. Dále jsme šli pěšky a cestou jsme 
míjeli mnoho přeplněných tramvají a autobusů. 
Všichni jeli na koncert! Už kilometr od základního 
areálu se rozkládalo menší stanoviště, kde jste si 
mohli koupit speciální kartu a nabít si na ni peníze- 
na koncertu se totiž hotovostí neplatilo. Jenže už na 
tomto menším placu se hemžily stovky lidí! Od 
tohoto místa jsme společně s houfy lidí šli po cestě 
směrem k velikému pódiu s pekelnými rohy. Před 
vstupem do areálu jsme procházeli malými 
brankami, kde nás zkontrolovali a popřípadě 
odebrali jakoukoliv potravu či pití. Obyčejná malá 
voda nebo třeba malá coca-cola stála v hledišti 
padesát korun. A když vám u vstupu všechny 
kapaliny seberou a počasí je v tu dobu tropické, pití 
si na koncertě koupíte, a v tu chvíli vám je jedno, 
kolik vás to stojí peněz… Mimochodem, mému 
tátovi zabavili zbylý chleba od řízku zabalený 
v pytlíku, který se z nějakého důvodu rozhodl 
propašovat dovnitř…  
Nějaký čas jsme čekali na AC/DC a poslouchali 
předkapely, jako třeba českou kapelu Doctor 
Victor. Dlouhou chvíli jsme zkrátili klobásou 
zakoupenou u stánku a pozorováním, jak se 
neustále hrnou další a další lidi. Chvílemi to 
připomínalo scény z knih, kdy se vynořují další a 
další jednotky nepřátelské armády. Konečný počet 
návštěvníků byl ohromující. Tolik lidí pohromadě 
jsem ještě nikdy v životě neviděl. AC/DC 
nastoupilo na pódium lehce před osmou hodinou 
večerní. Nástup byl epochální! Na velikých 

plátnech jsme sledovali vesmír a padající meteorit, 
který nakonec „spadl“ na pódium a z něho se 

vyvalil obrovský oblak kouře. A poté, co clona 
kouře zmizela, byl už každý na svém místě. Nikdo 
na nic nečekal, začali rovnou hrát svůj první hit. Na 
to, že jsem hudbu tohoto typu dříve neposlouchal, 
to byl neuvěřitelný zážitek a jednoduše jsem se do 
této kapely a jejich písniček zamiloval. Během 
představení se střílelo z děl, do písničky Hells Bells 
se snesl gigantický zvon, na začátku písně Highway 
to hell kytarista Angus Young „vyjel ze země“… 
Mimochodem, tento muž byl největší hvězdou 
celého večera, jeho neuvěřitelná kytarová sóla bez 
použití rukou, protože hrál třeba jen kravatou, tu 
„žrali“ snad všichni! Ale náhradní zpěvák Axl Rose 
z kapely Guns N‘ Roses, který měl zlomenou 
nohu, byl také skvělý. Při poslední písničce jsme 
mohli pozorovat neuvěřitelný ohňostroj, vybu-
chující přímo z pódia. Jediný problém nastal, když 
se lidé hrnuli po ukončení pryč. Všichni se chytali 
za ramena a dělali takové vagónky, aby se 
jednotlivé skupinky od sebe neodloučily. Ale to 
stejně nebylo možné a kolikrát se mi někdo ztratil 
z dohledu, i když jsem ho bedlivě pozoroval. 
Problém byl v tom, že organizátoři neodebrali 
vstupní branky, a tak se všichni museli postupně a 
pomalu tlačit v těch úzkých chodbičkách. To 
vyvolalo odezvu, a musela dokonce přijet i policie, 
když se někteří lidé snažili vylomit ploty, aby se 
dostali dříve domů.  Celý koncert utekl velmi rychle 
a rozhodně neudělal chybu ten, kdo si koupil lístek, 
i když nebyl nejlevnější. Cestou zpátky jsme se 
zastavili v McDonaldu, kde za námi dokonce 
zamkli, protože se hrnuli další a další návštěvníci 
AC/DC, kteří se chtěli najíst. Když jsme chtěli 
odejít, museli nám odemknout zadní východ. A než 
jsme se vymotali z Prahy, to byla taky pěkná 
pakárna- auta se posouvala po centimetrech. Ale 
řeknu vám, tohle byl zážitek na celý život, a 
kdybych mohl, jedu znovu!  
P.S. - Chcete se podívat na vlastní oči, jak to tam 
vypadalo? Najděte si na Youtube můj kanál: Honza 
Vloguje, a pusťte si můj sestřih z koncertu!  
                    Honza 
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Velké finále v aerobiku 
Náš tým se v počtu deseti cvičenek zúčastnil 4.6.2016 velkého 
finále v aerobiku, které proběhlo na půdě Vysoké školy 
ekonomické  v Třebešíně-Praha. Do finále jsme se probojovaly 
po závodech v Letňanech, Krči, Plzni, Olomouci a Liberci. 
Musely jsme získat určitý počet bodů. Pilně jsme procvičovaly 
celou sestavu, chtěly jsme dobře uspět. Vše bylo velice 
napínavé. Závodníků bylo mnoho. Dojeli sem z celé republiky. 
Byli tam i hoši. V naší kategorii soutěžilo pět družstev. 
Neustále jsme se rozcvičovaly a pilovaly sestavu. V 11 hod. na 
nás přišla řada. Cvičily jsme nejlépe, jak to šlo. Vyhlášení 
výsledků bylo ve 14 hod. Čekání se vyplatilo. Byly jsme 
PRVNÍ. Udělaly jsme radost trenérce, rodičům i sobě. Dřina se 
vyplatila. Na stupních vítězů jsme stály nejvýše. Zlatá medaile i 
diplom nás neminuly. Též jsme získaly pohár za výhru v naší 
kategorii. Potom bylo velké focení. Dobrý pocit jsem zakončila 
v mekáči.      

Text Klára Vaňkovská 2.C, foto z rodinného archívu 

 
 

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

A žáci perlí: 
Hadi jsou typický tím, že někteří nemají ani nohy, ani ruce, jenom někteří mají ruce. 

Hadi mají srostlá víčka a vidí průhledně. 
Hroznýš je jedovatý škrtič. 

Hadi mají jeden jedovej zub. 
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Co mě baví: 

Co pro mě znamenají koně 

O koně se zajímám už odmala, a proto jsem byla 
nesmírně ráda, když jsem se dostala na Střední 
školu chovu koní a jezdectví do Kladrub. Neumím 
si představit, že bych šla někam jinam\. 
Vždycky jsem chtěla mít koně doma, ale rodiče mi 
to nikdy nedovolili, a tak na prázdniny a víkendy 
jezdím k bratránkovi, který má tři koně, dva české 
teplokrevníky a jednoho fjordského koně.  Fjordi 
svojí výškou připomínají spíše poníka a jsou hodně 
vyčůraní a líní. Pocházejí z Norska, a proto se 
hodně pasou, dělají si zásoby, protože ví, že až 
napadne sníh, nebude nic moc k jídlu. Pamatuju si, 
že jednou byla naše fjordka tak přecpaná, že měla 

schvácená kopyta , pak jsme ji museli zavřít a dát 
dietu. Když s ní chodíme ven na vyjíždky, tak je 
hodně líná. Zkouší, co si může dovolit, ale když už 
jedeme zpátky, tak pořád spěchá a kluše domů.  
Naopak čeští  teplokrevníci jsou docela vysocí a 
ochotní koně. Rádi pracují. Každý jedinec má své 
postavení ve stádě, každý má svou roli, to aby ve 
volné přírodě přežil. Většinou stádu šéfuje 
dominantní hřebec. Pamatuju si, jak si u nás 
nechala jedna slečna ustájit kobylku. Jelikož my 
hřebce nemáme, našemu stádu šéfuje nejstarší a 
nejzkušenější kobyla, ostatní ji respektují, pouští ji 
k žrádlu jako první, chodí všude až za ní, ostatní si 
musí své místo vybojovat. Každý koník má svojí 
povahu, neradi k sobě pouští někoho nového, proto 
tuto kobylku kousali a kopali, k žrádlu chodila 
jako poslední. Všech se stranila, ale po čase se 
začlenila a byla součástí stáda. Pak bylo pro koně 
zase nepříjemné, když si ji odvezli. Pořád ji volali 
a byli nesví. Koně jsou neradi sami, je to pro ně 
stres, cítí se v nebezpečí, volají ostatní a vyvádějí . 
Jak vidíte, o koních toho dost vím a do školy se 
fakt těším!         

Adéla Nešporová 9.A, 
                 na fotografii fjordský kůň 

 

Ruční práce …jo, nebo ne ? 
Když se nad tím zamyslím, pod pojmem ruční práce si můžeme představit mnoho aktivit, pletení, 
vyšívání, práci na zahradě, anebo práci s hlínou. 
Když jsem nastoupila do ZŠ Miloše Šolleho, tak jsem chtěla mít strašně moc nějaký kroužek, ale vůbec 
jsem nevěděla jaký. S mamkou jsme se tehdy koukly na školní stránky a našly jsme tam keramiku. To mě 
zaujalo, takže jsem na ni začala chodit. 
Keramika byla pro mě jediným ručním, a 
hlavně zábavným kroužkem. Našla jsem si tu 
hodně mega skvělých kamarádů a kamarádek, 
se kterými se smějeme i těm největším blbi-
nám. Na kroužku každou hodinu vytváříme 
jiné a jiné výrobky, někdy máme i volnou 
hodinu, což znamená, že si můžeme vyrábět, 
co chceme. A nejlepší je to, že se chcete pořád 
a pořád zdokonalovat, a to mě na tom právě i 
baví. Chodím na keramiku už osm let a jsem 
za to ráda, protože jsem se v tvoření moc 
zdokonalila, takže teď už zvládnu těžší věci, 
které jsem chtěla umět. 
Keramika byla pro mě život, který jsem si 
moc užívala, a kdyby to šlo, dál bych v ní 
pokračovala. Ale vím, že už to na střední škole nejde, alespoň mám na ni pěkné vzpomínky. Takže 
keramiku doporučuji!                                                          Adéla Hollerová 9.B, foto M. Bílková 
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Slovo na závěr devítky 
Jak se dívají deváťáci na svou školní docházku?  

Názory některých byly zajímavé! 
Barča: Naučila jsem se číst, počítat a psát a našla si tu nové kamarády. 
Jirka: Škola mě naučila respektovat pravidla!  
Lucka: Škola dnes pro mě znamená už spoustu vzpomínek a zkušeností. Samozřejmě ne všechny 
vzpomínky jsou krásné, ale většina z nich je skutečně nezapomenutelných.  Škola mě naučila vytrvat a 
nepřestat bojovat. Dala mi mnoho skvělých kamarádů, se kterými se budu stýkat i nadále. Naučila 
jsem se tu základní věci jako číst, psát a počítat. Musela jsem se ale taky naučit respektovat nejen 
učitele, ale i názory ostatních spolužáků. 
Radek: Hlavně jsem si našel kamarády a zažil spoustu legrace. Naučil jsem se základy chování a 
respektovat dospělé. A naučil jsem se vážit si každé přestávky a svého volného času. 
Honza: Základní škola pro mě znamenala krok do nového života. Devět let se zdá jako dlouhá doba, 
ale uteklo to rychle. Poznal jsem spoustu dobrých i špatných lidí i svou lásku. Naučil jsem se tu 
novým věcem, které potřebuju do života. 
Kačka: Našla jsem tu nejlepší kamarády. Škola mě naučila pracovat na sobě, dnes už totiž vím, že bez 
práce je každý nic. Když něco chci, musím do toho dát kus sebe a já doufám, že jsem dala. Dozvěděla 
jsem se spoustu informací a zajímavostí. Postupem času jsem se naučila samostatnosti. 
Ondra: Škola pro mě znamenala spoustu krásných i špatných chvil. A taky spoustu legrace, čím jsme 
starší, děláme větší a větší hlouposti ☺. Ale mám tu naši partu hodně rád a budou mi chybět. 
Pavel: Školní docházka pro mě znamenala nové zkušenosti, nové přátele. Naučil jsem se jednat 
s dospělými. Naučil jsem se plnit svoje povinnosti, připravovat se dopředu a taky čelit dopadům svého 
jednání. A taky jsem se naučil vyrovnávat se ztrátou… 
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John Green- čtení na prázdniny 
 

John Green je americký spisovatel, který se u nás v 
Čechách nejvíce proslavil knihou Hvězdy nám nepřály. 
Tento bestseller byl zfilmován, stejně jako jeho další kniha 
Papírová města. V současné době se natáčí film podle 
knihy Hledání Aljašky. John Green je ještě autorem knihy 
Příliš mnoho Kateřin, Will Grayson, Will Grayson, Sněží, 
Sněží. Ne, to že se některá slova v názvu knihy opakují, 
není opravdu překlep. Tento spisovatel patří od roku 2014 
do seznamu 100 nejvlivnějších lidí světa. Já osobně knihy 
od Johna Greena zbožňuju. Jeho knihy se čtou skoro samy, 
píše totiž opravdu „lidsky". Kdyby se mě někdo zeptal, pro 
jakou věkovou kategorii 
jsou jeho knihy určeny, 

tak bych popravdě nedokázala odpovědět. Je pravda, že v jeho 
románech jsou hlavní hrdinové náctiletí, ale když jsem knihu půjčila 
své mamce a ta ji půjčila svým kolegyním, tak se všem líbila. 
Takže, jestli vás John Green zaujal, tak si nějakou jeho knihu 
pořiďte nebo se mrkněte na už zmíněné filmy, ty jsou však slabou 
náhražkou a já je beru spíš jako upoutávku.  
 

Papírová města 
Kniha Papírová města jsou od světoznámého autora Johna Greena, 
který napsal také bestseller Hvězdy nám nepřály. Hvězdy nám 
nepřály jsou o lidech nemocných rakovinou, takže je takové 
vyprávění o této nemoci a životě s ní, ale Papírová města jsou plná 
záhad. 
 

Ta největší záhada je samotná hrdinka Margo Rothová 
Spiegelmanová, kterou se snaží najít a opravdu poznat její přítel 
Quentin Jacobsen.  Zaujala mě část PŮJDEŠ DO PAPÍROVÝCH 
MĚST A NIKDY SE NEVRÁTÍŠ. 

„Quentine, opravdu si myslíš, že by Margo mohla být tady?“ ,,Kdyby tady nebyla, tak by 
nám sem přece nesměřovala stopy,“ odpověděl jsem Radarovi. Přitom jsem si však sám 
jistý nebyl. Pavučiny jako záclony, vysypané sklo, tma, vše pohřbené prachem. Tohle mi k 
Margo prostě nesedělo. Vlastně celý její úprk mi nějak neseděl, ano, několikrát to už 
udělala, však tentokrát mi to přijde jiné. „Pojďte sem!“ zavolal Ben. Okamžitě jsem se 
rozeběhl za jeho hlasem. Kuželem světla z baterky míří na kyblík s barvou. Kouká však na 
zeď a to tak upřeně, jako by od ní nemohl odtrhnout oči. A vypadá vyděšeně. S Radarem 
jsme se tam také zadívali. PŮJDEŠ DO PAPÍROVÝCH MĚST A NIKDY SE 
NEVRÁTÍŠ. Bylo to červeně napsáno, ale přemalováno bílou, což působilo ještě děsivěji.  
„Margo mi ten večer před svým útěkem furt něco vykládala o papírových městech. 
Musela tady být. Je to i její rukopis,“ odhodlal jsem se jít k tomu kyblíku s barvou. Sáhl 
jsem do něj. Na povrchu byla barva zaschlá, ale jak jsem zlehka zatlačil, tak jsem měl 
bílý prst. „Je to čerstvý,“ oznámil jsem jim. 
„Kašlu na to, Quentine!“ hned jak to Ben dořekl, tak jsme uslyšeli ránu….   
Na konci Quentin Margo najde v „papírovém městě“ (to jsou slepá místa na mapě, která tam dává 
autor mapy, aby si svou mapu poznal, kdyby ji někdo vydával za svou) kousek od New York City. 
Žije v skoro rozpadlé boudě, v děsném stavu. Vrátí se domů nebo ne??? Přečti si to! 

Švarcka 
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Krása není v kráse 
Každý z nás má svojí oblíbenou květinu. Někdo 
má rád růže, někdo tulipány a někomu se líbí 
macešky. Avšak mojí oblíbenou květinou je 
kopřiva. S počátkem hřejivého jara se začínají i 
hlavičky kopřiv drát půdou na povrch ke slunci. 
A jak jde čas, stále zelená kopřiva se nejen 
vytahuje do výšky, ale i rozpíná do stran. 
Dlouhý stonek pak připomíná vztyčený 
stožár a široké listy vypadají jako 
mohutné vlajky různých zemí, 
vlající ve větru. Kopřiva má tolik 
krás, kterých si jen málokdo 
všimne. Stejně jako krás má i 
mnoho možností pro využití. 
Můžeme si z růže, tulipánu či 
macešky udělat čaj? Ne, ale 
to z kopřivy jde a je lahodný. Přidáte růži, 
tulipán či macešku do nádivky? Ne, ale 
kopřivu můžete. 
 

Má i další použití a všechno je pro nás nějakým 
způsobem zdravé. Dokonce ji ani nemusíme 
sníst, aby nám posílila zdraví. Už jen to, že nás 
kousne svými zoubky schovanými pod listy, je 
pro nás dobré. Škoda je, že mnoho z nás tato 

pozitiva nevyužívá. Kopřiva roste 
celoročně a zahubí ji snad jen bílé peřiny 

zimy, zpod kterých není 
úniku.  Možná právě proto, 
že kopřiva je velmi běžná 

rostlina, tak ji někdo z nás 
považuje za plevel. Ale není to 
tak. Všímejte si její krásy. 

Někdy pole zarostlé kopřivami 
kymácejícími se ve větru může 

připomínat i bojiště plné hemžících 
se vojáků. Má mnoho podob i 

využití, i přes její obyčejný vzhled 
třeba oproti zmíněné růži.  

Zkrátka, krása nemusí být vždy v kráse. 
Honza

 

Proč jsou prázdniny špatné? 
Na tuto otázku se nedá najít jednoznačná odpověď, ačkoli vám většina lidí odpoví 
„Protože jsou tak krátké“, nebo podobnou hloupost. 
Dle mého názoru nejsou vůbec krátké, ba naopak bych je zkrátil, minimálně na polovinu. Nevýhod 
v tom dlouhém čase vidím spoustu. V první řadě si za dva měsíce žáci odvyknou na školní rutinu 
(někteří dokonce zapomenou i psát), zapomenou vstávat do školy a nejspíš i většinu učiva. Dále jsou 
tu přátelé, kteří na vás třeba nemají o prázdninách čas, tudíž je opravdu dlouho neuvidíte. S tímto však 
souvisí i další bod, který je snad jedinou příjemnou věcí – dva krásně dlouhé měsíce neuvidíte ty, které 
nemusíte, nebo na které jste dokonce alergičtí. Pak je tu situace, která se sice moc lidí netýká, ale která 
mi vadí snad nejvíc na celém létě – celé prázdniny neuvidím některé paní učitelky, po nichž se mi 
bude nesmírně stýskat.   
Samozřejmě jsou i jiné nevýhody, toto ovšem byly ty nejzávažnější – zvlášť ta poslední, z čehož 
usuzuji, že prázdniny by měly být buď zkráceny, nebo úplně zrušeny.                                Marek     -     
-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -     -     -     -     -      

 
Kamiliny perličky z osmičky 

CO2 je uhlík kýslíkový.  
Řekni mi nějaké zajímavosti Prahy. Chrám sv. Víta na Řípu. 

Při testu: „Neopisuj nebo dostaneš o dva stupně horší známku!“  „Ale to už ani nejde, z té 
pětky.“  „To nevadí. Já si u sebe napíšu sedmičku.“ 

6,5 bodů- 4+ .... To mi děláte naschvál???!! 
Aj- I have b______ in my stomach. Jak žáci doplnili: *baby. 

Černobílí ptáci, kteří žijí na Antarktidě? Papoušci. 
Já si myla vlasy kopřivou. 

Monzuny s sebou v létě přinášejí mraky a vytrvalé suché deště. 
Střívka jsou udělaná z jedlého plastu. 
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Tereza Strejčková a spol. opět boduje! 
Tereza Strejčková, členka sportovního klubu Corridoor, se věnuje sportu od 
šesti let. Začínala jako mažoretka, kde získala titul dvojnásobný vicemistr 
ČR mažoretkových formací. Sportovnímu aerobiku se věnuje již několik let  
a v prosinci 2015 si přivezla z MS na Martiniku titul mistra světa. 
Letos se v kategorii tria kadet nominovala na ME a MS. A na mistrovství 
světa se svými kolegyněmi vybojovala 1. místo!!!  

 

Terko, pověz nám něco o letošním mistrovství: 
Letošní ME se konalo na domácí půdě v Karlových Varech v krásném hotelu Thermal a závodníci 
přijeli z těchto evropských zemí:  Rusko, Polsko, Německo, Nizozemí, Belgie, Švýcarsko, Francie a 
Itálie. Celkový počet závodníků netuším, bylo nás tam obrovské množství. 
Soutěžilo se v kategoriích singl - kategorie ženy a muži, tria, páry, step grande, petite, step petite, 
fitness. 
Za koho teď závodíš, v jaké kategorii? 
Soutěžím za sportovní klub Corridoor, který má působiště v Praze, a soutěžím v kategorii tria kadet a 
nově i v kategorii singl. 
Jaká byla konkurence a jak celkově dopadli čeští závodníci? 
Konkurence byla veliká a čeští závodníci patřili na ME k nejúspěšnějším. Jen zlatých medailí 
vybojovali 16 a nejúspěšnější kategorie byla právě kategorie kadet a junior. Tedy naše. 
Jak se jmenují tvoje spolubojovnice, jaký jste tým? 
Holky, se kterými soutěžím, se jmenují Sabča Juránková a Anička Vitoušová. S holkama si velmi 
rozumím, a protože spolu trávíme každý den veškerý svůj volný čas na tréninku, máme se rády. 
Trénujeme každý den 3 hodiny a před důležitými závody i celé víkendové dny. Při samotném závodě 
se musíme spolehnout jedna na druhou, samozřejmě se může stát cokoliv, ale jsme tým. 
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Jaké vlastnosti musíte mít vy, kteří se probojovali až na ME. Co myslíš? 
Musíme mít chuť bojovat a každodenně trénovat. Před samotným ME probíhají tři nominační závody 
a je opravdu těžké uspět a dostat se na ME, konkurence je veliká, právě zde v ČR. 
Jak se ti líbila atmosféra ME, co nejvíc, proč?  
Celé ME bylo krásné, už proto, že bylo tady v ČR v Karlových Varech, které se mi moc líbily a kde 
jsem byla poprvé. 
Které vystoupení se ti nejvíc líbilo? 
Nejvíce se mi líbilo vystoupení celé kategorie senior ženy, to je nejprestižnější a vždy se na to všichni 
těšíme.  
Co dál, pojedeš na MS. Co pro to musíte udělat? 
V říjnu letošního roku mě čeká nejprve mistrovství České republiky, kde budu závodit jak v kategorii 
tria, ale i v singlu. Hned potom mě čeká mistrovství světa ve Vídni, kam jsem se spolu se svým triem 
nominovala právě na nominačních závodech na jaře. 
Jaké budeš mít prázdniny, odpočinkové, nebo tě čeká nějaký trénink? 
O prázdninách pojedu k moři, pak k babičce a na konci srpna do Jizerských hor na týdenní 
soustředění. Po celé prázdniny se musím udržovat v tréninku, abych neztratila fyzičku, takže každý 
den nějaké posilování a sportování. 
Tak si užij prázdniny a držíme ti pěsti na obě mistrovství! 
Děkuju. Chtěla bych popřát krásné prázdniny nejen svým spolužákům, ale i učitelům a vedení školy. 
A děkuji moc všem, kteří mě podporují.            

 Ptala se M. Bílková, foto z rodinného archivu 
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Mezinárodní den dětí – PŘÍŠTĚ ZRUŠEN! 
Užili jste si Mezinárodní den dětí? To je dobře,  

neboť BYL NAPOSLEDY !!! 
Jeden nejmenovaný úředník ministerstva školství  

hned druhý červnový den odsouhlasil  
zrušení Mezinárodního dne dětí !! 

Letos jel na Den dětí do jedné školky v Brně. Popřát dětem všechno 
nejlepší a dát jim nějaké pastelky. Každé dítě dostalo k pastelkám od 
pana úředníka ještě nějaký dárek od učitelek. Jedna malinká holčička 
jménem Libuška, byly jí pouhé dva roky, dostala růžové dětské odrážedlo s třásněmi. Pan 
úředník se nejdříve rozbrečel závistí, že ON, když byl malý, tak takový dárek nikdy nedostal, 
a následně svoje "představení" zakončil strašnou věcí. Ukradl Libušce to malinké růžové 
odrážedlo!!! Vytrhl jí ho z rukou, nasedl na něj a radostně se odrazil a doodrážel se z Brna po 
dálnici D1 až zpátky do Prahy. A Libuška tam stojí vykulená dodnes s utrženými třásněmi v 
rukách. Po této trapné situaci se pan úředník rozhodl okamžitě a nenávratně zrušit 
Mezinárodní den dětí.  
Po nátlaku zmatených reportérů zmínil i důvod zrušení tohoto dne.  Když byl malý a slavil se 
tento den, tak jeho rodiče mu nikdy nechtěli nic dát. Většinou dostal jen pusu na tvář od 
maminky a dvě koruny na lízátko od tatínka. Proto se rozhodl, že když nemohl dostat nic on, 
tak už nikdy nikdo! 

Lucy 
 

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