
Žijeme ve škole… 

 



Žijeme ve škole… 

Puzzlik 2016 / únor  2 

STALO SE 
20.1. vyrazili Anička Korousová z 8. B, Marek 
Čejka z 8. A a Tomáš Chlubna ze 7. A soutěžit 
na okresní kolo olympiády v dějepise, všichni 
se umístili v první polovině, nejlépe skončil 
Tomáš Chlubna na 6. místě. Gratulujeme!  
21.1. se konala pedagogická rada 
22.1. jeli turisti z kroužku do Kostelce nad 
Černými lesy na kuželky 
25.1. proběhl program k prevenci úrazů – 
Vzpoura úrazů, určen pro 8. a 9. ročník 
28.1. dostali jsme vysvědčení!!! 
29.1. měli jsme pololetní prázdniny 
5.2. proběhlo malé divadlo Putování žáka 
Nezbedy pro 2. ročník 
5. 2. měla 4. A dopravní teorii 
8. 2. - 12. 2. jarní prázdniny! 
16.2. se poprvé konala Škola nanečisto pro 
předškoláky 
16.2. vyrazil do města z družiny průvod 
masopustních masek 
16.2. proběhlo okresní kolo olympiády 
v zeměpise, reprezentoval Marek Čejka z 8. A 
a Daniel Procházka z 9. A 
17.2. jel Marek Čejka z 8. A a Míla Veselý z 9. A reprezentovat školu v okresním kole olympiády 
v českém jazyce 
18.2. se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, kam jel Kryštof Šourek a Lukáš Novotný 
ze 7. A, oba obsadili krásné 2. místo ve své kategorii!!! Gratulujeme! 
23.2. se konala druhá Škola nanečisto 
24.2. měli prvňáci preventivní program Veselé zoubky. 

 

STANE SE 
29.2. má třída 3.A program 
v knihovně v Českém 
Brodě 
1.3. proběhne poslední 
Škola nanečisto 
7.3. jede 1. a 3. ročník do 
Kolína do divadla na 
představení Čtyřlístek 
8.3. nás čeká mobilní 
trilopark, aktivní program 
o pravěku, o 
paleolontologii, těšte se na 
3 metry velikou kostru 

dinosaura (40,- Kč) 
9.3. Trapas nepřežiju- divadelní představení pro 4.A a 6. ročník 
11.3. proběhne dopravní teorie pro 4.A 
21.3. se koná preventivní program Zdravý životní styl (1. stupeň - Vítej na palubě, 2 stupeň. - Rozum 
v zastoupení, 50,- Kč na žáka platí škola) 
24.3. - 25.3. máme velikonoční prázdniny!!! 

Fotografie z výletu za kuželkami a z divadla Putování žáka Nezbedy 
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Karnevalová družina 
V pátek 22. ledna jsme měli v družině úžasnou 
karnevalovou diskotéku. Všichni jsme si vlast- 
noručně vyrobili masky ze čtvrtek, krepáků, 
provázků, stužek, prostě ze všeho, co jsme kde 
našli a v karnevalovém duchu jsme tančili na 
nejoblíbenější písničky celé tři hodiny. 

Samozřejmě nechyběly ani známé zábavné 
soutěže, v kterých si výherce vysoutěžil vždy 
sladkou odměnu. Pracovní týden jsme tedy 
zakončili velice vesele a domů jsme odcházeli o 
to více natěšeni na zasněžený víkend

 
 

Vzpoura proti úrazům 
Přednáška s názvem Vzpoura proti úrazům pro 9. ročníky se konala letošního 25. ledna. 

Do naší školy přijeli dva přednášející - žena a muž, oba s 
poraněnou míchou a to tak vážně, že žena je na invalidním vozíku. 
Muž je na tom o něco lépe, ale musí chodit o berlích. Ani jeden 
nebudou už normálně chodit. Oba nám vyprávěli svůj příběh, jak si 
žili a jak se jim pak úraz stal, jak to probíhalo v nemocnici, jak 
vypadají rehabilitace. Taky jsme se dozvěděli, jak to všechno 
přežít, co může člověk na vozíku provozovat za sport např. 
potápění, golf, lyžování, lukostřelba a vůbec o jejich životě s 
postižením. Nakonec jsme si mohli zkusit jízdu na invalidním 
vozíku formou závodu. Tři soutěžící s nejlepším časem mohli 
získat některou ze tří cen od VZP pojišťovny. K čemu to všechno 
bylo? Asi abychom si uvědomili, že člověk se má chovat tak, aby 

se mu nic nestalo, a zbytečně neriskovat.  
Text a foto Švarcka 

 

Děkujeme za vlaštovky 
Přírodovědný kroužek se přihlásil do 
mezinárodní korespondeční soutěžě Pohár vědy – 
Rojko 2016. Na každý měsíc jsou zadané úkoly z 
kreativity, teorie a praxe. Postup řešení musí 
zapisovat, dokumentovat fotografiemi a 
vypracovat závěrečnou zprávu. Lednové zadání 
se věnovalo létání a vyrábění raket na vzduchový 
pohon. Kroužek měl i uspořádat pro kamarády 
závody vlaštovek, měřit jednotlivé hody a 
přemýšlet, jaký tvar je nejvhodnější. O pomoc při 
skládání vlaštovek požádali kamarády z 3.A a 
paní učitelku Martinu Křížovou a 4.A s paní 
učitelkou Hanou Kolpakovou. Zajímavé modely 

pro kroužek vytvořili i naši šesťáci s paní 
učitelkou Ludmilou Macháčkovou. Poznali jsme, 
že poskládat dobrou vlaštovku vyžaduje pečlivost 
a trpělivost. Tak jednoduchá věc to zase nebyla. 
Podařilo se vyrobit 25 různých modelů a rekordní 
vlaštovka zvaná Stříhač doletěla do vzdálenosti 
11,6 m. Chodba na 1.stupni se na týden 
proměnila ve vzletovou a přistávací dráhu. 
Přírodovědný kroužek děkuje všem, kteří nám 
pomáhali plnit zadaný úkol. Věříme, že při 
výrobě a zalétávání vlaštovek jste si užili spoustu 
zábavy jako my.                 

DPolc
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50x o přírodě 
50x o přírodě - přesně tak se jmenovala přírodovědná soutěž, která probíhala od 
poloviny ledna do začátku února ve druhém oddělení školní družiny. Ve skutečnosti 
to ale bylo mnohem víckrát.  
A jak soutěž probíhala? 
Žáci 2. A a 2. C byli rozděleni do tří soutěžních 
družstev a společnými silami odpovídali na pří-
rodovědné otázky v rozmezí 1 – 5 bodů dle 
vlastního výběru. Nutno říci, že všichni žáci měli 
velmi soutěžního ducha a nebáli se riskovat. 
Otázky za 5 bodů byly vždy vyčerpány jako 
první ☺. V každém kole si jednotlivá družstva 
volila 5 otázek v daném bodovém rozmezí. Za 
správné odpovědi se jim body přičítaly a sčítaly 
se i body v jednotlivých kolech. Takže vítězství 
v jednotlivých kolech rozhodně neznamenalo 
vítězství v celé soutěži. Průběžné výsledky se 
zajímavě měnily a hráči si nebyli do poslední 
chvíle jisti. První a druhé místo dokonce dělil jen 
jeden jediný bod. Ani třetí místo nebylo o moc 

pozadu. Takže výsledky byly opravdu těsné, děti 
jsou šikovné!!!  
Na konci pátého, finálového kola byla odměněna 
všechna tři družstva věcnými cenami a sladkou 
tečkou v podobě medovníku. 

A tady je na ukázku několik otázek, na které žáci odpovídali.  
Znáte správné odpovědi? 
• Které zvíře má v břiše knihu? 
• Nejmenší ptáčci na světě se živí 

šťávou z květů. Jak se jmenují? 
• Který slon má větší uši? Africký, 

nebo indický? 
• Které zvíře vzhledem nejvíce 

připomíná draka? 
• Který druh létajícího hmyzu má tak 

silná kusadla, že rozkousnou brouka?  
• Který pták se živí mrtvolami zvířat? 
• Jak se jmenuje nejznámější skotské jezero, ve 

kterém podle pověsti žije příšera? 
• Jak se nazývají květy např. lísky nebo 

ořešáků? 
• Jak se jmenuje nejvyšší hora světa? 
• Čím se živí mláďata savců? 

(kráva, kolibříci, africký, varan, vážka, sup, Lochneské jezero, jehnědy, Mount Everest, mateřským mlékem). 

Text a foto Renáta Vedralová 

Masopustní průvod masek 
V úterý 16. 2. 2016 vyrazily děti ze školní družiny naší školy do městských ulic v kostýmech a 
maskách vlastní výroby a navázaly tak na staročeskou tradici, spojenou s jarním postním obdobím. V 
průvodu nechyběli ani hudebníci s činely, bubínky, triangly, řehtačkami, tamburínami apod.  
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Škola hrou v praxi 4.A 

 

Vítek Valenta, Míša Olivová, Ema Alexandrová 
 

Perličky z Kamiliny krabičky 
• Já tě kousnu do oka! 

• Ty šaty jsou strašně pěkně řezané. 
• Co někdo řekl: " Tady na tom bilboardu je napsáno, že ti udělají reklamu." Co mu druhý 

rozuměl: Piji pivo ze sešitu, abych si nedělala ostudu. 
• Ta pohřební svíčka strašně smrdí. 

• Mě vypadla pantofle z nohy. 
• Cokoli se nám opravilo, uměl rozbít. 

• Co mi vychází za známku na vysvědčení? No vychází ti 3-5. 
• Na test si můžete vzít něco na chuť. A paní učitelko, uděláte mi tu popcorn? 

• Řekni mi nějakou turistickou zajímavost o Chorvatsku. Těží se tam mramor. 
• Dneska jsem nějak dobře protažená... Že by to udělala ta čokoláda? 

• To tě pokousal ďobanec? 
• Babička sbírala šišky, aby měla co k jídlu.



Myslíme si… 

Puzzlik 2016 / únor  6 

Slavné české osobnosti 
Jan Ámos Komenský a Den učitelů 

Jan Amos Komenský byl jeden z mála českých pedagogů a spisovatelů, který je známý opravdu 
po celém (civilizovaném) světě. Narodil se 28. 3. 1592 a tento den se slaví každoročně Den učitelů 
a vyhlašuje se anketa Zlatý Ámos - nejoblíbenější učitel roku. 

Dodnes se vedou spory, kde se přesně narodil, ale jisté je, že to 
bylo někde na jihovýchodní Moravě (někdy se uvádí Uherský 
Brod, Nivnice a někdy Komňo). Jeho otec byl významným 
členem Jednoty bratrské (odnož protestantské církve, vzniklá 
po husitství), jejímž posledním biskupem se později Jan stal. 
Vystudoval obor teologie na vysoké škole v Herbornu. V roce 
1616 se stal kazatelem a kázal ve Fulneku (na hranicích 
Moravy a Slezska), kde vystupoval i jako rektor tamní školy. V 
roce 1621 opustil Fulnek, jelikož odmítl 
přijmout katolictví, a rok po té mu na 

mor zemřela žena a děti, které tam zůstaly. Díky tomu sepsal některé své 
filosofické spisy, z nichž asi nejznámější je Labyrint světa a ráj srdce. V roce 
1628 odjel do exilu, do polského Lešna, z něhož se stalo centrum 
českobratrské víry. Zde začal i jeho zájem o pedagogiku. Napsal mnoho 
studijních spisů, a tak si ho začala spousta zemí zvát na své univerzity. To 
zprvu odmítal, až v roce 1641 přijel do Anglie, odkud byl ale nucen kvůli 
občanské válce odjet. Navštívil ještě další země, jako například Uhry, Švédsko, 
Nizozemí, až se vrátil zpět do Lešna, kde při požáru přišel mimo jiné i o své 
největší dílo - Česko-latinský slovník. Posledních 14 let svého života strávil v 
Amsterdamu, kde byl i v roce 1970 pohřben.  
Mezi jeho nejznámější myšlenky o škole patří boj proti mechanickému vzdělávání a 
prosazování “školy hrou”, vydávání ilustrovaných učebnic, zpřístupnění vzdělání i 
dívkám, názornosti ve výuce, zákazu trestů za neznalosti apod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text zpracoval podle internetu Marek 
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Trochu bulváru 
Katy Perry 

Pravým jménem Katheryn Elizabeth Hudson je americká 
zpěvačka, textařka a hudebnice, je narozena 25. 10. 1984. Katy 
byla vychovávána ve velmi přísné katolické rodině. 
Nepřicházelo v úvahu, že by měla být slavná, ukazovala svoje 
tělo, zpívala pop. Ale právě tohle Katy chtěla dělat. Obarvila své 
blonďaté vlasy na černé a v sedmnácti se vydala za svým snem. 
Přes počáteční neúspěchy vydala 28. 4. 2008 píseň I kissed a 
girl, která se stala hitem. O dva měsíce později vydala album 
One of the boys, s kterým vyjela na své první turné Hello Katy 
Tour. Za dva roky vydala album Teenage Dream. Tímto albem 
se stala první ženou v historii, které se podařilo mít pět písní z 

jednoho alba na prvním místě hitparády. To se dosud podařilo jen Michaelu Jacksonovi. Tentýž rok si 
vzala za manžela Russela Branda. S tím však štěstí nenašla a roku 2012 se rozvedli. Rok 2013 byl pro 
Katy opravdu úspěšný. Písně Roar a Dark horse z alba Prism jsou megahity. Vystoupila s nimi 
dokonce na Super bowlu, které se stalo nejsledovanějším vystoupením vůbec. Takže, jen tak dál Katy! 

Podle internetu zpracovala Švarcka  

Jaromír Jágr slavil narozeniny 
Český nejúspěšnější hokejista světa se narodil 15. února 1972 v Kladně. Současný kádr, ve kterém 
působí, se jmenuje Florida Panthers. Byl draftován v roce 1990 jako pátý celkově týmem Pittsburg 
Penguins. Celkově hrál v osmi týmech NHL, v době výluky NHL (soutěž byla přerušena kvůli 
dohadům okolo platu hráčů) působil v KHL v týmu Avangard Omsk. Pak Jágr hrál v české lize a 
oživil O2 Extraligu, návštěvnost na zápasech Kladna se rapidně zvedla, na hokej chodilo průměrně 
9000 diváků. Jágr hrál za Rytíře Kladno a díky jemu, Jiřímu Tlustému, Tomáši Plekancovi a Tomáši 
Kaberlemu se Kladno dostalo do vysněného 
Play-Off. 
Jágrovy úspěchy: 
ZOH: zlato 1998 a bronz 2006  
MS: 2x zlato 2005,2010 a bronz 1990 a 2011 
SP (Světový pohár) semifinále 2004 
KHL 2011/2012 
NHL 1990/1991, 1991/1992, finále 
2013/2014  
Art Ross Trophy5x za sebou 1990-2001 
(všechny tyto trofeje získal s Pittsburkem) 
Hart Trophy: 6x, vše s Pittsburkem 

Připravil Filip Barabáš 7.A 
Rozhovor s Jaromírem Jágrem se nepodařilo uskutečnit, neboť je velmi zaměstnán 
na druhém konci světa. Zajímalo by nás, co mu sport dává, jak se cítí jako 
nejúspěšnější český hokejista, jaké má plány do budoucna. Neodchytili jsme J. J., 
tak jsme v tomto čísle zpovídali naše sportovce (i nesportovce). Čtěte v rubrice 
Myslíme si a Ptáme se. 
 

Testík : 
(odpověz na papír, odpovědi očísluj, podepiš se a uveď 
svou třídu, vhoď do 15.3. do schránky u sborovny. 
 Na vylosovaného vítěze čeká velká sladká odměna!) 

1. Kde se J.J. narodil? 
2. V jakém týmu nyní hraje? 
3. Kolikrát vyhrál Stanley Cup? 
4. Kolikrát vyhrál českou ligu? 
5. Jaké nosí na zádech číslo? 
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Sportují naši žáci aktivně? 
Dne 15.2. roku 1972 se narodil Jaromír Jágr a jeho narozeniny nás inspirovaly k 
velkému tématu tohoto měsíce- jaký je náš vztah ke sportu, proč vlastně lidé 
sportují nebo naopak nesportují. V některých třídách jsme se ptali: 
Děláš nějaký sport pravidelně? Proč sportuješ (nebo nesportuješ)? Sleduješ 
sportovní přenosy? Jaké? Jaký sport se ti líbí? Máš oblíbeného sportovce? 
6. třída 
Veronika:  Hraju tenis, baví mě to a nikomu 
neuškodí, když si zacvičí. Sleduju tenis, hokej, 
líbí se mi taky krasobruslení a volejbal. Líbí se 
mi Petra Kvitová. 
Saša: Skoro každý den hraju golf, baví mě to, 
taky nejsem moc nemocná. Sleduju Eurosport, 
jsou tam skoro všechny sporty! a taky 
GolfChannel. Líbí se mi tenis a Andy Murray 
z Anglie. 
Nela: Nesportuju, protože kroužky jsou v Kolíně, 
kam se dojíždí. Sleduji ale fotbal, tenis, biatlon, 
skoky na lyžích a volejbal. Miluju biatlon a mám 
oblíbenou reprezentantku Gabrielu Soukalovou. 
Petr:   5-6krát týdně hraju fotbal kv ůli tomu, že 
mě to baví, kvůli slávě, kvůli tátovi. Dívám se 
hlavně na zahraniční sporty - fotbal, biatlon, 
florbal, házená. Líbí se mi hlavně biatlon, 
obdivuju fotbalistu Nora Odegaarda. 
Viola:  Sportuju denně, běhám každý den kromě 
pátku a soboty, kdy trénuju s hasiči. Baví mě to a 
taky vyplním volný čas. Sportovní přenosy 
nesleduju, moc do toho mluví. Líbí se mi 
hokejista Jaromír Jágr. 
Eliška: Nesportuju, nemám čas a nemůžu 
dělat, co by mě bavilo. Někdy koukám na 
biatlon a líbí se mi volejbal. 
Šimon: Dělám z přinucení atletiku 2-3 krát týdně. 
Sleduju hokej, cyklokros a wrestling, ten se mi 
líbí a obdivuju Johna Cenu. 
Petr: Nepravidelně dělám box, kvůli 
adrenalinu, sleduju sport a líbí se mi wrestler 
John Cena. 
Patrik:  V pátek chodím na judo, učím se kvůli 
své ochraně. Sleduju UFC boj a líbí se mi box. 
 

7.B 
František: Sportuju, běhám u hasičů, chci 
udělat co nejlepší čas. Je to zábava. Sleduju 

hokej a ragby. Obdivuju Petra Čecha, 
fotbalistu. 
Tereza: Dělám aerobic, všechno mě na tom baví. 
Někdy sleduji biatlon, tenis. Líbí se mi 
biatlonistka Gabriela Soukalová. 
Adéla: Běhám, bruslím, baví mě to. Dívám se 
na olympiády, na box a krasobruslení. 
Obdivuju rychlobrusla řku Martinu 
Sáblíkovou. 
Ondra:  Sportuju i nesportuju, dělám baseball. 
Na RC sleduju baseball a biatlon a líbí se mi 
Gabriela Soukalová. 
Tereza: Sportuju, běhám a hraju ping pong. 
Nejvíc mě baví běhání. Sport sice nesleduju, 
ale líbí se mi Martina Sáblíková. 
Dominik:  Dělám ping pong a squash, baví mě 
pohyb. Občas se dívám na fotbal a šipky. Líbí se 
mi fotbalista David Lafata. 
Martin: Nesportuju, jsem línej. Dívám se na 
hokej a box, občas. Obdivuju fotbalistu 
Neymara. 
Lenka: Hraju florbal a tenis, chodím na aerobic, 
baví mě míčové hry a to, že jsem s kamarády. 
Sleduju hokej, fotbal, skoky na lyžích a 
vybíjenou, OH. Fandím Bílým Tygrům Liberec a 
nejvíc bratránkovi Dominiku Lakatošovi. 
Markéta: Nesportuju, nemám čas, snažím se 
běhat. Sleduju krasobruslení. Obdivuju 
bráchu Ondru, cvičí pravidelně, posiluje, je to 
silák. 
Tomáš: Sportuju, hraju fotbal, ping pong, líbí se 
mi, že se při tom běhá, poznávám nové lidi. 
Sleduju fotbal, hokej, tenis, florbal a mým 
vzorem je fotbalista Cristiano Ronaldo. 
Ivča: Běhám, hraju občas florbal a tenis, jsou 
to nádherné sporty. V televizi sleduju 
olympiády, fotbal, tenis, florbal. Obdivuju 
Petru Kvitovou a fotbalistu Lionela Messiho. 
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Nadějní sportovci mezi námi 
V minulých číslech Puzzlíku jsme zveřejňovali rozhovory s dětskými sportovci z naší 
školy. Patřila mezi ně například Tereza Strejčková (sportovní aerobic), Lukáš 
Novotný (střelba), Saša Rock (golf). Ale sportuje řada dalších a my se ptali (pokud 
jsme na někoho zapomněli, omlouváme se).  

Matěj, 4.A, squash 
Proč děláš právě tenhle sport, co tě k 
tomu vedlo? 
Baví mě to, hrával jsem s rodiči, a tak jsem se 
dostal ke kroužku.  
Jak dlouho hraješ? 
Do kroužku chodím druhým rokem a s rodiči asi 
třetí rok.  
Měl jsi už nějaký úspěch? Jaký 
největší? 
Teď pojedu na mistrovství republiky, tak to bude 
asi můj největší úspěch, to, že jsem se tam vůbec 
probojoval.  

Co ti dává sport do života? 
Cvičíme a běháme tam, takže určitou fyzickou 
zdatnost.  
Kolik času mu věnuješ? 
Trénuju dvakrát týdně - v úterý dvě hodiny a ve 
středu taky. O víkendech jsou turnaje.  
 

Bára (8.B) a Petra (6.roč.), 
tenis 
Proč ses začala věnovat tenisu?  
B. Chtěla jsem dělat nějaký sport, ale ne něco s 
tancováním, spíš něco vytrvalostního, a tak mě 
napadl tenis, u kterého jsem zůstala až doteď.  
P. Rodiče chtěli, abych se nějakému sportu 
začala věnovat.  

Jak dlouho se mu věnuješ?  
B. Tenis hraji už pět let.  

P. Stejně jako sestra pět let.  
Jaký byl tvůj největší úspěch?  
B. Když jsem vyhrála 1. místo na turnaji.  
P. Vyhrála jsem 2. místo z 26 holek.  
Co ti dal tenis?  
B. Mám ze sebe lepší pocit, jsem v lepší 
kondici, shodila jsem pár kil a mám větší svaly 
☺. 
P. Lepší kondici a hubené tělo ☺ 

Ptal se Honza 

 

… pokračování na další straně �

  



Myslíme si… 

Puzzlik 2016 / únor  10 

Hokejisté ze sedmičky 
Filip  
Jak dlouho se hokeji věnuješ? 
Od šesti let, tedy sedm let. Teď hraju za SC 
Kolín levé křídlo.  

Proč se mu věnuješ? 
Protože se mi to tehdy v televizi zalíbilo a chtěl 
jsem to zkusit a podporuje mě celá rodina. Líbí se 
mi, že spolupracuju s klukama, že můžu dávat 
góly, že vyhrajeme.  
Jaký je tvůj největší úspěch? 
Že jsem byl mistrem republiky 2011-2012.  
Co ti sport dává? 
Radost, sílu a trpělivost. Jdu si za tím, co mě 
baví. 
 
 

Jarda  
Jak dlouho se hokeji věnuješ? 
Sedm let. Hraju za Sršně Kutná Hora, jsem 
obránce.  

Proč se mu věnuješ? 

Protože mě to baví, je to kolektivní sport, 
musíme spolupracovat.  
Jaký je tvůj největší úspěch? 
V jednom zápase jsem dal 3 góly.  
Co ti sport dává? Radost.  
 

Anička, 8.B, tanec 
Proč jsi začala tancovat? K tancování mě 
přivedli rodiče ve čtyřech letech a už jsem u 
tance zůstala.  
Jak dlouho tancuješ?  
Deset let.  
Jaký máš největší úspěch?  
Pro mě je největším úspěchem každá výborně 
zatancovaná choreografie.  
Co ti to dává do života? Sílu, kamarády, 
energii a lépe ovládám své tělo.  
Kolik času tanci věnuješ?  
Denně 2-3 hodiny.  
 

Karatista Matěj, 7.A 
Jak dlouho děláš karate? 
Čtyři roky, trénuju 1x týdně, tady v Kouřimi, pod 
vedením pana Jiřího Tomka.  
Proč se mu věnuješ? 
Jednak to chci dělat a jednak bych mohl mít 
zkušenosti do budoucna, abych se mohl bránit.  
Jaký je tvůj největší úspěch? 
Asi že jsem nedávno získal fialový pás, který se 
špatně získává. (Pořadí pásů- bílý, bíložlutý, 
žlutý, žlutooranžový, oranžový, oranžovozelený, 
zelený, červený, modrý a fialový. Pak jen hnědý 
a černý). Složil jsem zkoušky, musím umět 
sestavy.  
Co ti tento sport dává? 
Do budoucna možnost ubránit se. 

Zpovídal a fotil Jonáš 
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Tomáš, 7.A, judo 
Proč se věnuješ právě judu? 
Můžu takhle posilovat a je tam i atletika, což v jiných 
bojových uměních není.  
Jak dlouho se tomu věnuješ? 
Asi dva roky.  
Jaký je tvůj největší úspěch? 
Můj největší úspěch je, že jsem získal žlutý pás a teď budu 
zkoušet oranžový.  
Co ti sport dává? 
Samozřejmě radost z toho a taky píli a trpělivost. 

Ptal se Nehete 
       

Ella, 2.C, obří slalom 
Ella Pagáčová z 2. C závodí 
za tým Petra Záhrobského už 
2 roky. Jejím největším 
úspěchem bylo 3. místo 
v Poháru Středočeského a 
Libereckého kraje a 2. místo 
na Mistrovství Prahy 
(v kategorii ročník 2008). A v 
sobotu 13.2. v Rakousku v 
Hochfichtu vyhrála 2. místo v 
místním závodu Haderer-Cup 
v konkurenci českých a 
rakouských dětí. Ellinka říká: 
„Mám ráda zimu a sníh. 
Jezdím obří slalom (branky 
jsou dál od sebe než ve 
slalomu). Baví mě jezdit 
rychle, padám málo, ale už 
jsem porazila pár tyček.“ 
 
Klárka a Lukáš, 5.B, společenský tanec 

Dne 30. ledna 2016 proběhla v Rychnově 
nad Kněžnou oblastní taneční soutěž ve 
společenském tanci. Soutěžící předvedli 
čtyři tance - waltz, polku, cha-cha (tanec 
pocházející z Kuby nazývaný zkráceně cha-
cha, čte se ča-ča, pozn. redakce) a jive (čti 
džajv). Z 22 párů v kategorii 02/Z2 (tedy 
junioři 9-13 let) obsadil nádherné 1.místo 
taneční pár Klárka Fialová a Lukáš 
Pazderka, oba z 5.B naší školy. Domů si 
přivezli kromě cenných zkušeností a dalších 
zážitků i zlatý pohár, diplom a zlatou 
medaili. Oběma moooc blahopřejeme ke 
krásnému úspěchu! 

                BPav 
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10 důvodů proč sportovat 
1. Sport mě baví 
2. Setkám se s kamarády 
3. Udržuji si postavu 
4. Setkám se s novými lidmi, kteří mají stejné 

zájmy 
5. Jsem na čerstvém vzduchu 
6. Sport je zdravý 
7. Nenudím se 
8. Jsem ve velkém kolektivu 
9. Odreaguji se 
10. Zažiji nové věci                    Mariana Nehasilová 7.A 

 

5 důvodů proč nesportovat 
V novinách, televizi, ve škole slýcháváme, jak je důležité sportovat. Ale ještě nikdo vám určitě 
neřekl, proč nesportovat! Předkládám tady pár nejdůležitějších bodů, kvůli kterým stojí 
rozmyslet se, jestli není lepší vyhnout se sportování obloukem. 

• Bezpečí! 
Stalo se vám někdy, že jste si u televize, na gauči nebo v posteli něco zlomili, natáhli sval, měli otřes 
mozku? Určitě ne. Ale u sportu je to běžné. Takže v rámci vašeho bezpečí raději nesportujte! 

• Bože, to je smrad! 
Ano, sport opravdu smrdí. Všichni jsme po tělocviku zpocení. A je to cítit i vidět. Koláčky v podpaží 
s tím puchem rozhodně nejsou sexy! 

• Prachy, prachy, prachy!  
Sport něco stojí! Častější praní prádla, deodoranty. A to navíc ničí přírodu. Takže nebuďte sebestřední 
a myslete na přírodu a peněženku. Ty totiž tím vaším cvičením pěkně trpí! 

• Sport už dávno není v modě! 
Viděli jste někdy nějakou modelku od Chanelu, Diora, Calvina Kleina, aby se procházela po molu 
v teniskách a teplákách? I módní značky si o sportu očividně myslí své. 

• Už to teče! 
Tento bod je pro holky. A pro mě je při rozhodování, jestli budu nebo nebudu sportovat, dost zásadní. 
Představte si, že jste si ráno udělaly (holky) super make-up, daly si s ním práci a pak vás ve škole na 
tělocviku nutí běhat. Hned po prvním kolečku ucítíte, jak se make-up slejvá dohromady, řasenka se 
roztéká. To opravdu naštve. Ale kvůli čemu se už jezdí na psychiatrii, to je zlomený nehet. Je 
dokázáno, že sport je největší nepřítel nehtů. Takže je lepší být krásná, nebo smrdět s olámanými 
nehty a klaunskou maskou? To si přeberte samy…                      Švarcka 
 

Sport je potřeba 
Já osobně sport moc v lásce nemám. Přesto se ale snažím, 
abych se hýbala, protože mi záleží na tom, jak vypadám. 
Podle mě by se každá slečna měla aspoň trochu snažit a 
něco dělat. Tím nechci říkat, že já vypadám nějak dobře. 
Někdy si doma i zacvičím. Vždy, když začne jaro, začnu 
pravidelně běhat, abych do léta měla hezkou postavu do 
plavek. Sport patří ke zdravému životnímu stylu. 
Samozřejmě je to i o stravě…Pokud budete cvičit, ale 
budete jíst nezdravě (jako jen fast food a tak), myslím, že 
cvičení bude k ničemu. Co se týče sportovců, tak žádného 
favorita nemám. Jasně, když je třeba olympiáda nebo 
důležitý závod, tak fandím našim ☺. Celkově sport moc 

nesleduji, ale v létě ráda chodím na stadióny podporovat fotbalisty.  
Lucy 
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A co další paní učitelky??? Sportují? Některé byly 
ochotné nám odpovědět: 

 
Proč „sportuji“? Asi proto, že odmalička jsem 
slýchávala kolem sebe stále: „Ve zdravém těle 
zdravý duch“ a „Sportem ku zdraví“! Jako děti 
jsme si ani neuvědomovaly, že naše každodenní 
aktivity, které nás bavily, jsou vlastně sportovní: 

v zimě bruslení na rybníku, v létě plavání na 
koupališti, jízdy na kole, atd.  
Heslo o tom, že sport vede ku zdraví, platí ovšem 
do té chvíle, než se při sportu zraníte. Před lety 
jsem si při bruslení zlomila nohu. A v tu chvíli 
tedy tělo rozhodně zdravé nebylo. Čtyři týdny 
nechodící sádra a berle, další čtyři týdny chodící 
sádra a pak několik týdnů rehabilitace. Ale 
zdravý duch se neztratil! 
Dnes si v zimě ráda zalyžuji (bruslit již tři roky 
není kde – nemrzne), v létě si zaplavu, ale 
celoročně se věnuji turistice. Ta není prakticky 
vůbec nebezpečná, co se týká zranění, a ještě se 
při ní dostanu na hodně krásných míst a poznám 
mnoho zajímavého. Doporučuji všem! 

Hana Borová,  
foto z toulek po české vlasti 

 
 
 

Sport je pro mě nejvíc. Jsem dcerou hyperaktivní 
matky, na kterou si vzpomenu každé ráno, když 
nemůžu vstát z postele. Jak by bylo pohodlné mít 
geny po otci a nesnášet jakýkoli pohyb. Chodím 
běhat, hraju squash, když je zlé počasí, makám 
doma na orbitreku. V mezičase podnikám ostrým 
tempem procházky nebo spíš „proběžky“ s naším 
psem Albertem. V zimě miluju lyžování, v létě 
plácáme beach volejbal. Pro zklidnění cvičím 
taichi. Bolí mě celé tělo, záda nejvíc. Příšerně se 
bojím zranění, protože bych se nemohla hýbat. A 
to se pak se mnou nedá vydržet. 
Není to snadné, když je člověk praštěný. 

Hana Kolpaková 
 
Někdy si kladu otázku, jak může hyperaktivní 
paní učitelka Kolpaková kamarádit s takovým 
nesportovcem jako jsem já…Sport? Jedině 
v podobě lehké jógy, pěších túr se psem nebo i 
bez něj a jízdy autem ☺. Ovšem sportem je pro 
mě i pohyb s motyčkou a hráběmi na 
zahrádce…Ten mám nejraději.                  

Marie Bílková 
 
Sportovala bych docela ráda, ale od úrazu kolene 
ve třinácti letech nemůžu sportovat. Zaběhám si, 
když nemůžu něco stihnout, to jsem pak velice 
mrštná a hbitá, a to jsem často, protože chodím 
všude pozdě. Tak se to snažím občas doběhnout. 
Ze sportů je mi sympatická jóga. Tedy, jestli to je 
vůbec sport .         Anna Svoboda 

 
Ke sportu mám kladný vztah, ráda se na něj 
koukám, vydržím se na sportovce koukat celé 
hodiny ☺. No, tak jinak, v dětství jsem hrála 
závodně basket, běhala závody v „orienťáku“. 
Nyní brusle - kolečkové i normální, ráda lyžuju a 
nechám sportovat koně, na kterém sedím.  

Šárka   
Kubelková 
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Jak probíhá školní 
sportovní rok  
na 2.stupni? 

Již tradičně otevírá nový školní rok 
soutěž v přespolním běhu v Kolíně, 
někdy na konci září. Vždycky je už 
celkem zima, ale sluníčko ještě 
občas vyleze. Od letošního roku 
jezdíme v plné sestavě – od čtvrté 
do deváté třídy. V říjnu jezdí osmé 
a deváté třídy na turnaj ve stolním 
tenise, tradičně do Býchor. Jedná 
se o zápolení družstev. V tom 
samém měsíci probíhají soutěže 

Coca cola cup (fotbal) a jiné kopací soutěže ☺ (promiňte mi ten výraz). Také se hrají kvalifikace na 
florbal, v případě úspěchu si zde týmy zajistí účast 
na Kolínských sportovních dnech na začátku 
června. Od listopadu do ledna máme pauzu. Občas 
se snažíme udržovat se v kondici během po 
Kouřimi.  
 V únoru začínají soutěže v sálové kopané. Březen 
je pro nás opět trochu méně akční, pokud se 
neúčastníme soutěže pohybových skladeb. V dubnu 
se už hlásí atletika pro osmou a devátou třídu ve 
formě atletického čtyřboje (Kolín). Taktéž se 
snažíme každý rok zajistit možnost účastnit se 
soutěže Karakoram v lanovém centru Proud 
v Praze. Květen je ve znamení Poháru rozhlasu 

(Kolín) pro obě věkové kategorie 
druhého stupně. Pro upřesnění, 
jedná se opět o atletické zápolení. 
Pak jen ti nejodvážnější vyrazí 
bloudit do Prahy na Přebor škol 
v orientačním běhu. A začátek 
června triumfujeme naše snažení 
na Kolínských sportovních dnech. 
Poté už jen relaxujeme a těšíme 
se na školní sportovní den, kdy 
kluci kopou do takové té kulaté 
věci a dívky si přehazují něco 
tomu podobného přes síť ☺. 
Vyzývám všechny, kdo by 
s námi rádi také někam 
vyrazili, nestyďte se a 

komunikujte s námi v hodinách tělocviku! Sledujte také nástěnku v přízemí (ta je 
určena pro výsledky soutěží) a ve 2. patře (většinou fotografie a informace k 
soutěžím). Zároveň chci takto poděkovat všem, kteří s chutí reprezentují ve sportu 
naši školu. 

Text a foto z akcí M.Choutková 
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7 DŮVODŮ, PROČ SE VYDAT  

PO PROUDU KOUŘIMKY 
Povodí  řeky Kouřimky (Anenského a 
Vavřineckého potoka i Výrovky) je plné 
různých památek a přírodních zajímavostí. 

1.Kochánov 
A vezmeme to hezky od 
pramene. Kouřimka ( ještě jako Anenský potok) pramení právě u Kochánova, 
možná na návsi v rybníčku. Je to sice díra světa, ale najdete tady i roubenku se 
satelitem, což je taky něco… 
2. Vavřinecký 
rybník 
Největší rybník na   
Kouřimce u vsi 

Vavřinec. Z hráze je nádherný výhled na 
celý rybník. Byl napuštěn v roce 1472, hráz má dlouhou 450 metrů a jeho rozloha je skoro 72 ha. 
Odtud se naší říčce říká Vavřinecký potok. 
3. Zásmuky 
Ve městě můžete navštívit zámek, přilehlý park a zásmuckou grottu. Grotty jsou umělé jeskyně, které 
si šlechta stavěla v době baroka. 

4.Toušice 
Říčka se stává Kouřimkou právě v 
blízkosti toušického kamenného 
mostu. Nedaleko této barokní 
památky leží zbytky toušické tvrze. 
Pod mostem začínají toušické prahy, 
což jsou jedny z největších skalních 
útvarů  na Kouřimce, pro divoké 
peřeje donedávna oblíbené vodácké 
místo. 

5. Soutok Bečvárky a Kouřimky 
Nachází se u Žabonos, pár desítek metrů od státní silnice. Vede sem cyklostezka a samotný soutok je 
přístupný jen v zimě a na jaře, protože tu rostou až dvoumetrové kopřivy! Odtud se říčka jmenuje 
Výrovka. 

6.Písty 
Vydejte se na jediné písečné duny u 
nás! Najdete je na konci vesnice 
Písty. Kousek vedle leží přírodní 
park Kersko a leckteří znáte sadské 
jezero, vhodné ke koupání.  
7. Soutok Výrovky a Labe 
A jsme na konci! 60,3 km cesty 
jedné říčky. Tady se u Pístů Výrovka 
vlévá do Labe. Hezkou cestu! 

Text a foto  Jonáš 
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To nebo to? 
Paní učitelka Niklová  
Matematika - čeština 
Den - noc 
Léto - zima 
Sladké - slané 
Čočka - fazole 
Hory - moře 
Paříž - Londýn 
Černá - bílá 
Praha - Kouřim 
Kafe - čaj 
Kino - divadlo 
Angličtina - němčina 
Kluci  - holky (žáci) 
Přestávka - hodina 
Všední den - víkend 
Pes - kočka 
Ovoce - zelenina 
Komedie – horor 

 

Paní učitelka Pexová 
Matematika - čeština 

Den - noc 
Léto - zima 

Sladké - slané 
Čočka - fazole 

Hory  - moře 
Paříž - Londýn 
Černá - bílá 

Praha - Kouřim 
Kafe - čaj 

Kino - divadlo 
Angličtina - němčina 

Kluci - holky (žáci) 
Přestávka - hodina 

Všední den - víkend 
Pes - kočka 

Ovoce - zelenina 
Komedie - horor 

Ptala se Lucy 

 Co mi dává a bere škola 
Pro svoji úvahu jsem si vybrat téma: Co mi dává a bere škola. Vybral jsem ho, protože nejde na školu 
nemyslet, když v ní trávím tolik času. Chtěl bych se zamyslet nad tím, zda stojí za to do ní chodit. 
Začnu tím, co mi škola bere. 
Když je školní týden, nemám skoro žádný volný čas. Mohl bych místo toho třeba spát, nebo vymyslet 
nová pravidla českého jazyka (jednodušší). Také bych mohl 
navrhnout nákupní centrum pro mladistvé. Místo toho každé ráno 
zamáčknu budík a jedu do školy. Tam sedím, poslouchám, svačím, 
stěhuju se a snažím se něco naučit. Někdy je to náročné. Nestíhám 
psát, číst, nestíhám reagovat a největší práci dá dávat pozor. Má to smysl 
se takhle vyčerpávat? Po celém perném dni přijedu domů, dělám 
na úkolech, zase se učím a čekám, kdy už to konečně skončí. Odvalím se 
do postele, pustím telku, a tam jsou na Nově televizní noviny. Po chvíli sledování zjistím, že hlupáků 
je už na světě dost.  
Začnu přemýšlet, že škola má i výhody.  
Třeba až budu cestovat. Už vím, že si nespletu Strasburg v Německu a Štrasburk ve Francii. Také si 
v budoucnu spočítám, kolik manželka utratila peněz. Český jazyk budu potřebovat pořád. Jen budu 
raději mluvit než psát. 
A tak nejlepší asi bude, když zítra vstanu, vynadám budíku a zase půjdu do školy. Alespoň nebudu ve 
zprávách na Nově.                   Ondřej Sněžík 8.A 

Perličky z 9.A 
Jaká jsou největší česká města? Kolín, Bratislava, Uhry 

Řekni některé kapalné palivo. Voda. 
Kde topíme koksem? V jaderné elektrárně. 
Co můžeme najít v tropech? Velkoobchody. 

Sůl získáváme kde? Na stromech!(Třídě 9.A toho zjevně škola moc nedala...)
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Zpověď vyučujících tělocviku 
Sport může učit pouze sportovně zdatný člověk. A takoví na naší škole jsou. Jak 
sportují a co si o sportování myslí??? 

Magdaléna Choutková 
Učíte tělesnou výchovu, zřejmě se věnujete 
nějakému sportu. Co děláte?  
Aktivn ě se věnuji orienta čnímu běhu a 
volejbalu, ale zkoušela jsem i třeba nohejbal 
a dříve jsem hrála závodně stolní tenis. Mám 
ráda běžecké lyžování, ale to provozuji jen 
sezónně. Při studiu jsem vyzkoušela 
množství dalších sportů - od plavání přes 
gymnastiku až třeba po bojové sporty. 
Co vás na sportu baví, proč ho děláte?  
Ten pocit! Najednou cítíte, že žijete! Sport 
mi dává určitě radost a poskytuje 
psychickou relaxaci, odloučení se na chvíli 
od chodu běžného života, zapomínám na 
aktuální problémy a užívám si tady a teď, 
"vy čistí" mi hlavu.  
Sledujete sportovní přenosy? Které se vám líbí? 
Ne pravidelně, většinou nemám čas! 
Vyloženě ráda koukám na biatlon, atletiku, 
hokej a krasobruslení.   
Který sportovec je pro vás vzor, koho 
obdivujete? 
Již několikrát jsem sama přemýšlela nad 
touto otázkou a neumím na ni odpovědět. 
Každý z vrcholových sportovců si zaslouží 
obdiv. Vzor nemám.  
Co vás baví - nebaví na výuce tělocviku?

  
BAVÍ m ě předávání dovedností a znalostí z techniky jednotlivých sportovních disciplín, snažím 
se vysvětlovat, proč ten sportovní úkon dělat právě takovým způsobem. Také mě BAVÍ vymýšlet 
nová a nová cvičení. BAVÍ mě sledovat pokroky, které žáci dělají. Mnoho mých žáků jistě teď 
zavzpomíná, jak se rozplývám při běhání po Kouřimi nad tím, jaký je dnes hezký den! A to mě 
taky BAVÍ!  
NEBAVÍ m ě přemlouvat žáky k pohybové činnosti. Je mi z toho úzko. 
Proč je podle vás sport - pohyb pro člověka, obzvlášť pro děti, důležitý?  
Je to jeden ze základních projevů ŽIVOTA jakéhokoliv organismu! Nehýbeš se? Nežiješ! Pohyb 
nerozvíjí jen svaly, ale i činnosti, na kterých se podílí mozek (př. koordinaci, postřeh, obratnost). 
Je mi smutno z toho, že mnoho lidí na pohyb v dnešní době zanevře. A proto učím tělocvik ☺, 
abych těch nesportovců ubylo! 

Viktor Čížek 
Učíte tělocvik, zřejmě se věnujete nějakému sportu. Co děláte? 
Pétanque . 
Co vás na tomto sportu baví, proč ho děláte?  
Atmosféra spojená se soutěžením a pohodou s přáteli. 
Sledujete sportovní přenosy? Které, co se vám líbí? 
Závody formule 1 - líbí se mi vozy, jejich závodění a napětí.  
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Který sportovec je pro vás vzor, koho obdivujete? 
Kimi Raikonnen.  
Co vás baví- nebaví na výuce tělocviku? 
Baví mě, když cítím zájem a kolektivní zaujetí - takto se nám šest let dařilo dosahovat vynikající 
výsledky především v kopané a to nejen v okrese, ale i v rámci kraje, a dokonce i republiky. Naopak 
mě nebaví věčně se dohadovat s notorickými lenochy.  
Proč je podle vás sport - pohyb pro člověka, obzvlášť pro děti, důležitý? 
Jednoznačně zdraví a to nejenom fyzické (např, kardiovaskulární soustava, boj proti obezitě apod.), 
ale i duševní. 

Martina Hampejsová 
Učíte tělocvik, jakému sportu se věnujete vy 
sama?  
Nyní především běhám, hlavně v terénu, 
delší tratě. Ráda ale také lyžuji, běhám na 
běžkách, v létě potom hraju volejbal, plavu, 
jezdím na kole, na bruslích.... S radostí se 
zapojím do každého sportu, snad kromě 
šachů .  
Co vás na sportu baví?   
Jde především o odreagování se od 
každoden- ních povinností. Vyčistím si 
hlavu, psychicky si odpočinu, nikdo po mě 
tu hodinu, co si jdu zaběhat, nic nechce... 
V horách je to potom také o soužití s 
přírodou, často běžím a usmívám se od ucha 
k uchu, užívám si krásný den... asi je na mě 
kolikrát moc zajímavý pohled. Rozhodně se 
u běhání nikdy nemračím. Já si ten pohyb 
vážně moc užívám. Myslím, že v okamžiku, 
kdy se u běhu začnu mračit a šklebit, budu 
vědět, že už to není to čistá radost z pohybu, 
ale pouhý trénink. To rozhodně nechci. 
Sledujete sportovní přenosy? Které, co se vám 
na tom líbí?  
Teď v zimě se rozhodně dívám na biatlon, 
moc všem fandím. Ráda bych toho stihla víc, 
ale bohužel nemám čas. Raději si jdu sama 
zaběhat, než abych si sedla k televizi.  
Který sportovec je pro vás vzor, koho obdivujete?  
Vzor žádný nemám, ale fandím spoustě sportovců. Při sledování jejich úžasných výkonů mi 
často naskakuje husí kůže.  
Co vás baví - nebaví na výuce tělocviku?  
Baví mě každý tělocvik, který baví také děcka. V některých hodinách se ráda sama zapojím, ale 
to nejde vždy. Mám radost z každého zlepšení. Nesnáším výmluvy, kdy někdo nemůže cvičit 
kvůli rými čce. Zapomínání věcí na tělocvik také nechápu, jde často pouze o neskutečnou lenost 
se jakkoliv pohnout.   
Proč je podle vás sport - pohyb pro člověka, obzvlášť pro děti, důležitý?  
Dnes je bohužel tělocvik pro některé děti často jediná možnost, kdy se mohou "pohnout". Dřív 
bylo divné, když někdo nesportoval. Dnes je bohužel velmi vzácné to, že se někdo věnuje sportu 
závodně. Škoda. Děcka vypadají, jak vypadají, pohyb je pro některé vyloženě utrpení, neumí 
popoběhnout, při pádu si hned lámou kosti... umí vůbec vylézt na strom??? Já na stromě 
strávila mládí.    
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Valentinský nápoj lásky čarodějnice Agáty 
Dnes za mnou přišla Sněhurka a chtěla, abych jí uvařila nápoj lásky. Řekla, že mi 
velmi štědře zaplatí. Já: „Dobrá tedy, ale budeš mi muset přinést litr slivovice a 3 
chlupy z podpaží tvého vyvoleného a 3 chlupy z tvé pravé nožky.“ 
Víte, co budu  
potřebovat? 
Náčiní:  
hmoždíř 
měděný kotlík  
kohoutí pařát na míchání 
dříví na oheň 
nůž 
 
 
 

Suroviny:  
voda  
1 litr 75% slivovice – ½ litru do lektvaru, druhou 
půlku do mě  
5 hadích ocásků 
3 sušené myši     
1 lžička netopýřího trusu  
pavouk křižák a hlava holubice  
hrst trnek  
3 chlupy z jeho podpaží a 3 chlupy z její nožky  

A jdu na to. Rozdělám si mírný ohýnek. Zavěsím nad něj kotlík a do něj naliju vodu. Také vložím hrst 
trnek a pavouka a to nechám vyluhovat. Po 10 minutách přihodím hlavu holubice a netopýří trus a 
ještě chvilku povařím. Mezitím si v hmoždíři roztluču na prášek 3 myši a přidám je do kotlíku. Vše 
zaliju slivovicí a taky si cvaknu. Jako poslední přidám chlupy. Slivovici jsem dopila a můžu ten 
lektvar převařit, scedit a přelít do prázdné láhve.  
Doporučuji: Podávejte vychlazené s kousky ledu, ozdobené snítkou máty a plátkem citronu. Ideální na 
horké letní dny.                                   Honza Jírů, 9. B 

Jak se projevuje, že se člověk zamiluje? 
Každý z nás jsme asi někdy byli do někoho zamilovaní, nebo alespoň známe někoho, kdo do 
někoho zamilovaný je, ale otázka, která byla položena v nadpise, je velice složitá. 
Záleží na tom, kolik tomu člověku je. Ve školce je to snadné, tam prostě někdo někomu řekne: „Mám tě 
rád,“ a milovaný buď jeho lásku opětuje, nebo ne. Ale jak člověk stárne, je stále těžší a těžší určit, že je 
někdo zamilovaný. Na někom je to sice vidět hned na první pohled, ale takových lidí dnes není moc. 
Myslím, že nejlepší je říct o své lásce té osobě narovinu, z očí to očí. I když to je taky docela problém, 
protože v dnešní době plné sociálních sítí a všeho možného, to lidé radši napíší na facebooku, než aby byli 
odmítnuti do očí. To je chyba! Sice se říká, že papír (v tomhle případě internet) snese všechno, ale i tak by 
si lidé měli uvědomit, že občas je prostě nutné kousnout do kyselého jablka a riskovat odmítnutí (nebo 
naopak přijetí) přímo. Každý musí poznat sám, jestli je, nebo není zamilovaný. To se potom projevuje tak, 
že chce být pořád víc a víc s tou osobou, je ochoten jí naslouchat, líbí se mu víc než ostatní a udělal by pro 
ni (téměř) vše na světě. Zamilovaní by si měli ale uvědomit, že láska není jen od srdce, ale i od mozku, 
takže by si to měl každý srovnat v hlavě.                 Marek 

Kouzelný nápoj lásky zamilované Mařenky 
Mařenka s Jeníčkem se procházeli v lese. Když 
dostali hlad a domov měli daleko, narazili na 
starou chaloupku, kde bydlela stará babička 
ježibabička. Zaťukali na dvířka chaloupky a ptali 
se babičky: „Mohli bychom se u vás najíst, 
babičko? Máme hlad a je nám zima.“ Babička 
děti přivítala s otevřenou náručí. Dala jim najíst a 
nabídla nocleh. 
Druhý den ráno se Mařenka vzbudila jako první. 
Když šla do kuchyně, viděla velkou kouzelnou 
knihu a všude samé bylinky. Otevřela knihu a 
narazila na nápoj lásky. Mařenka už dlouho tajně 
milovala nevlastního bratra Jeníčka, a proto se 
rozhodla nápoj lásky uvařit. Připravila si ná-
sledující ingredience: houby muchomůrky červe-

né, zmijí ocásky, žabí stehýnka, omamné 
bylinky. Našla pomůcky: kotlík, hůlku, sekáček, 
nůž, skleničku a mixér. 
Začala tím, že si hůlkou přičarovala oheň, 
položila na něj kotlík a pustila se do díla. Do 
kotlíku nalila horkou vodu, nasekala bylinky, 
nakrájela houby, nalámala žabí stehýnka a přidala 
hadí ocásky. Nechala 10 minut povařit. Vše roz-
mixovala. Šla vzbudit Jeníčka s nápojem v ruce. 
Jelikož měl Jeníček žízeň, napil se. Po 30 minu-
tách se začal motat, měl vidiny, skákal jako žába 
a narostl mu hadí ocásek. Mařenka se Jeníčka 
lekla a utekla. Víckrát ho nespatřila. Můj návrh 
tedy zní, nezkoušejte to! I nápoj lásky má své 
„mouchy“.           Kateřina Vaisová, 9.A
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VALENTINSKÝ HOROSKOP NEVÁŽNĚ 

 
Beran – 20. 3. - 19. 4. 2016  
Tento rok jste Valentýn po-
řádně neoslavili? Měli jste toho 
hodně na práci a vůbec jste ne-
komunikovali s těmi, které má-
te rádi? Nebojte se, to se spraví, 
ale samo to nepůjde, snaha 
musí být vidět i z vaší strany. 
Býk  - 21. 4. až 21. 5. 2016 
Jste šťastně zamilovaní? Pozor 
na žárlivost, abyste nereagovali 
na přátele své milé/ svého 
milého jako býk na červený 
hadr. Ale pokud jste bez 
žárlivosti přežili Valentýna, nic 
nebrání tomu, aby vaše 
zamilovanost pokračovala. 
Blíženci – 20. 5. - 21. 6. 2016 
Užili jste si se svým 
„protějškem“ úžasný měsíc, ale 
dávejte si pozor, abyste spolu 
dostatečně komunikovali, jinak 
váš vztah brzy skončí. Tento 
měsíc bude totiž váš vztah na 
tenkém ledu, tak ať se nic 
nepokazí.  
Rak – 21. 6. - 22. 7. 2016 
Valentýn? Tak to vám dvěma 
nic neříká. Radši se scházíte 
pravidelně, a pak nic takového 
nemusíte řešit. Ale občas byste 
něco oslavit měli… alespoň to 

vaše výročí, jinak váš vztah 
bude postupně přecházet 
k pouhému kamarádství.  
Lev – 22. 7. - 22. 8. 2016 
Byl tohle váš první Valentýn, 
který jste slavili? Nebojte se, 
protože určitě nebyl poslední. 
V tomto měsíci se váš vztah o 
mnohé zlepší. Ale rozhodně nic 
nezanedbávejte. 
Panna – 22. 8. - 22. 9. 2016 
Měli jste plnou hlavu starostí a 
na Valentýn jste oba 
zapomněli? Nic se neděje, 
klidně ho oslavte, až se vám to 
bude hodit a budete v dobré 
náladě, protože to váš vztah 
pěkně ucelí.  
Váhy – 22. 9. - 23. 10. 2016 
Už jste spolu Valentýna slavili 
tolikrát, že vás nenapadá nic 
originálního? Zkuste se příště 
zeptat někoho z přátel, určitě 
vám poradí něco originálního a 
tento svátek si budete moci opět 
užít.  
Štír – 23. 10. - 21. 11. 2016 
Zajděte na nějaký výlet nebo si 
alespoň změňte pozadí na ploše 
počítače. Hrozí vám, že vaše 
nitro ovládne strach z nevěry 
vaší lásky. Můžete ale být 

v klidu, váš miláček vás 
nepodvádí!  
Střelec – 21. 11. - 21. 12. 2016 
Tento měsíc budete chtít 
šokovat váš protějšek hezkým 
dárkem z lásky. Již delší dobu 
bojujete s otázkou, zda koupit 
velký, ale levný dárek nebo 
malý, ale drahý dárek. S tím si 
nelámejte hlavu a kupte něco 
od srdce.  
Kozoroh – 21. 12. - 19. 1. 2017  
Pokud nikoho nemáte, tak tento 
měsíc budete něco jako 
detektiv. Budete všechny 
zkoušet, jestli jsou pro vás ti 
praví. Při důkladném pátrání 
budete úspěšní.  
Vodnář – 20. 1. - 19. 2. 2016 
V únoru se ve vás probudí skry-
té malé dítě. Vaše chování 
překročí všechny meze. 
Přestaňte se chovat jako dítě a 
buďte opět normální, jinak to 
váš protějšek odradí.  
Ryby – 19. 2. - 20. 3. 2016 
Tento měsíc budete velice 
šetrní. To vám může přinést 
nečekaně veliké štěstí. Kde 
jinde než v lásce. Najdete lásku 
„na celý život“. Važte si jí a 
budete oba šťastní.  

Luca a Kamča

 
 

• Z charakteristiky sudokopytníků: nohy mají porostlé kopytama, většinou mají ocas, z uší jim vyrůstají 
parohy a jejich žaludek se skládá z bachoru, knihy a čepky. 

• Co je Kostnice? Sběrna kostí. 
• Kdo sídlí ve Vatikánu? Vatikáni. 

• Jak to, že je tu takový hluk? Za trest budete pět minut stát! Sedněte si. 
• Nechápu, jak někdo mohl napsat "ekosystém" s měkkým s ! 

• Kubalce zkoušet nebudu, on by to uměl! 
•  Jak nazýváme podnebný pás, kde jsou nejrozsáhlejší jehličnaté lesy? Tanga! 
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Počasí v básni čtvrťáků 
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Černý fantom ve škole 
Nejen, že to zní tajemně, ale tajemné to doopravdy je. Po škole 
se prohání temný fantom a je to někdo z nás.  
Ztrácí se vám propisky z penálu? Přibývají vám špatné známky v žákovské 
knížce a ani nevíte jak? Vytratil se vám z tašky pracovní list? Ne, není to vaše 
vina, je to vina fantoma. Přesně takto si říká jeden žák druhého stupně, který 
právě tímto způsobem škodí ostatním žákům. Takže konec všem 
nespravedlivým poznámkám, konec všem domácím výpraskům! Klidně ukažte 
rodičům či učitelům tento článek a přesvědčte je, že vy nenesete žádnou vinu. 
Fantom řádí všude na škole, ale stále se neví, kdo to je. Ale mějte se na pozoru, příště se může další 
pětka objevit v žákovské knížce právě vám! Žáků napadených černým fantomem je stále více. Takže 
prosíme, pokud byste měli nějaké podezření, nahlaste své postřehy do ředitelny nebo dejte vědět 
formou dopisu do schránky důvěry. Odměna vás nemine!  

Honza 

Perličky z Kamiliny krabičky 
• Při přijímacích zkouškách jsou zakázané kalkulačky a tabulky. A jídlo taky? 
• K čemu je ve školní kuchyňce žehlicí prkno? To aby sis mohla vyžehlit řízky. 

• Ačkoli se snaží podpálit oheň, nejde mu to. 
• Vymysli větu přívlastkovou: Pes, který mě pokousal, šel do guláše. 

• ...to je místo, kde chodí lodě. 
• Když sníme kvasnice, nakvasíme? 

• Pojď sem... Co? Proč? Co jsem provedl? Máš tu oko. 
• Uvolnila se místa, a tudíž jsme si jeli sednout. 

• Paní učitelko, on je had savec? 
• Jaký je průmysl ve Francii? Cestovní. A co se tam vyrábí? Citrony. 

• Do ŽK si napište: Výpis z vysvědčení viděli... A nemáme si tam spíš napsat: Za 
výpis z vysvědčení nás zabili? 
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