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Stalo se: 
26. - 27.10. jsme měli podzimní prázdniny 

28.10. byl státní svátek 

31.10. vyrazili florbalisté na turnaj do Kolína 

2.11.  měla 5.AB dopravní teorii 

2.11.  v rámci volby povolání navštívily devítky Úřad práce v Kolíně a  

          Českou spořitelnu 

3.11.  se vydala 4.A do Českého Brodu do knihovny, tentokrát za ilustracemi 

4.11.  proběhl další florbalový turnaj pro 6. a 7.  ročník 

7.11.  jeli na florbal mladší žáci - 5. ročník - a obsadili 2. místo!!! 

8.11.  dorazili dravci a proběhla jejich ukázka s přednáškou 

11.11. proběhla v devítkách a osmičkách přednáška Energetická náročnost 

11.11. cestovali turisté z kroužku na zásmucký zámek a pak po stezce zpět 

do Kouřimi  

15.11. florbalový turnaj pro 8. a 9. ročník 

15.11. 9.AB získala informace o hotelové škole v Poděbradech   

15.11. proběhla pedagogická rada 

17.11. další volno! Státní svátek! 

18.11. vyrazila do čokoládovny do Šestajovic 3.AB 

21.11. jela do čokoládovny i 1.AB 

21.11. měla 4.AB dopravní teorii 

21.11. proběhly třídní schůzky na 1. i 2. stupni 

21.11. proběhl program primární prevence v 6.B, téma sociometrie a práce 

se skupinou 

24.11. se v Kouřimi zahájil průvodem světýlek adventní čas 

26.11. vyrazil KMD na muzikál Sibyla, královna ze Sáby 

28.11. se konala schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 

28.11. měla i 6.A preventivní program  

 

Stane se: 
30.11. začíná plavání v 1.A  a 3.A  

1.12.  začne plavat i 1.B a 3.C 

1.12.  vyrazí zástupci redakce Puzzlíku na vyhlášení celostátního kola 

soutěže Školní časopis roku. Držte redakci palce!! 

5.12.  se koná mikulášská nadílka na 1. stupni 

6.12.  se bude od 13.00 soutěžit v malování oken (5. - 9. ročník) 

6.12.  pořádá 5.A tradiční „štrůdlování“, kdy si za nízký poplatek 

můžete zakoupit štrůdl vlastnoručně vyrobený žáky 5.A, výtěžek 

je pro UNICEF 

9.12.  jedou naši turisté do čokoládovny do Šestajovic 

13.12. navštíví žáci v Českém Brodě anglicky hrané divadlo, pro 5. ročník představení JOHN AND 

MARY, pro 9. ročník PETER BLACK 2 

13.12. navštíví v Praze osmičky program Protidrogový vlak 

15.12. Protidrogový vlak pro devítky 

16.12. budou přihlášení žáci malovat hedvábné šály (od 12.30) a zástěry (od 13.30) v pracovně VV 

21.12. proběhnou vánoční besídky - Umíme se smát na 1. stupni a program Bavíme se sami na 2. stupni 

22.12. je ředitelské volno 

A pak prázdniny a Vánoce!!!!!!!!!!! 

Vánoční prázdniny jsou tedy od čtvrtka 22.12. 2016 až do úterý 2.1.2017 

 

Ilustrace Dominika Štěpničková, foto V.Hrebíčková 
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Dýňový den ve školní družině 
Dýně k podzimu patří. V úterý 18.10. 2016 jsme si zpes-

třili všední odpoledne ve školní družině jejich zdobením. 
Místo odpolední procházky jsme pro děti připravili výtvarnou dílničku 

na školní zahradě.  

Tentokrát jsme zkusili novou techniku. Dýně jsme malovali fixem a 

zdobili je přírodninami, jako jsou kaštany, barevné listy a šípky. Ke 

slovu přišly i stužky v barvách podzimu.  

Děti pracovaly ve dvojicích, uplatnily své nápady a fantazii. Výtvory se 

jim podařily tak, že jsme jimi vyzdobili okna naší školy.  

Celkem 40 dýní nám laskavě poskytl sponzorským darem pan Buchal z 

Království. Nestalo se tak poprvé, pan Buchal patří k našim příznivcům 

již druhým rokem. Děti i vychovatelky ze školní družiny děkují za 

krásný dar. 

       Vychovatelky ze ŠD 
 

Noční dobrodružství ve škole 
Pondělí 24. 10. bylo pro žáky 2. A   a 2. B mimořádně zajímavé. Místo odpoledního vyučování děti 

navštívily svíčkárnu v Šestajovicích, kde si nazdobily svíčky, vyrobily voskové pastelky a odlévaly 

vosková zvířátka. Večer je čekalo další dobrodružství, spaní ve škole. Než se ale uložily ke spánku, 

absolvovaly stezku odvahy potemnělou školní zahradou (co, nebo kdo tam na ně asi číhááá???). 

Všichni byli neuvěřitelně stateční. Pár lehkých úleků, ale úprk žádný . A po večeři pěkně do 

spacáků. Dobrou noc.                       M. Krulišová 
 

Navštívili jsme Českou spořitelnu a Úřad práce v Kolíně 
Ve středu 4. 11. jsme my (deváťáci) vyrazili na exkurzi 

vztahující se k výběru povolání do Kolína. 

V Kolíně jsme se rozdělili.  

9. A vyrazila do České spořitelny. Tam nás čekal docela dlouhý, 

vyčerpávající, ale zato zajímavý výklad. Dozvěděli jsme se mnoho o 

tamní bance, ale celkově i o historii bankovnictví. Nakonec jsme každý 

vyplňovali dotazník k historii, kde jsme měli ukázat, co si pamatujeme. 

Výklad byl pěkný. Jediné, co mě zarazilo, bylo, že paní přednášející- 

odbornice na problematiku - tvrdila, že na žádné bankovce není 

zakladatel státu Tomáš Garrigue Masaryk. A když jsem jí to vyvrátil, 

paní argumentovala, že stejně platí jenom kartou a na bankovky moc nekouká (což se dá pochopit ). 

Pak jsme se přesunuli na Úřad práce. Tam jsme byli nejdříve seznámeni s tím, co tam budeme dělat, a potom 

jsme si mohli prohlížet šanony s texty ohledně různých povolaní, která by 

nás zajímala (mě nejvíce nadchnul řezník, ale bohužel mám prý na víc). 

Samozřejmě si každý mohl vyplnit dotazník ohledně volby povolání. 

Upozorňuji, že to nemusí být úplně přesné, protože kdyby bylo, tak 

nejspíš skončím jako myslivec, kovář nebo svářeč, což se doufám 

nestane (i když povolání jsou to velice důležitá a bez nich bychom se 

neobešli!! - poznámka autora). Tomuto výsledku jsem se jen pousmál, 

protože je mi jasné, proč k tomu došlo. Totiž většina lidí vyplňovala test 

způsobem, aby později mohli říct: „Podívejte, vyšlo mi tam, co jsem 

chtěl, to je dobré!”, což jsem já nedělal.  Například tam byly otázky 

ohledně práce se dřevem a kovem, kdy jsem samozřejmě odpovídal, že 

mi není cizí, což samozřejmě dosti ovlivnilo výsledek testu. Každopádně „výlet” to byl velice zajímavý a 

věřím, že pro některé prospěšný v tom, že se rozhodli, kterým směrem se ubírat. 

  Text Marek, foto M.Hampejsová 
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Florbalisti se snaží! 
Podzim je ve znamení florbalu. 

Dne 31.10 a 7.11 se žáci pěti tříd 

účastnili florbalových turnajů. Na prvním 

turnaji se skupinka žáků umístila na 

5.místě ze šesti a na druhém obsadili 

2.místo ve skupině a  

získali pro ZŠ odměnu 3000 Kč. 
V pátek 4. 11. se florbalisti z 2. stupně sešli v 7:20, aby jeli do Kolína do 5. ZŠ na florbalový turnaj.  

Když jsme vstoupili do haly, všechny třídy už tam byly, jen my ne, což znamenalo, že jsme přišli 

pozdě! Vlítli jsme do šatny se převléknout do dresů a pak jsme asi za 5 minut přišli na řadu. Moc jsme 

si nevěřili, přesto náš první zápas máme najednou vyhraný, jelikož na konci hry zjišťujeme skóre 7:0! 

To se ovšem nedalo říct o dalších dvou utkáních, která jsme prohráli 4:0 a 2:0. Podařil se až čtvrtý 

zápas - 3:1 pro nás. V celkovém výsledku jsme byli 5. z šesti.  Hráči, kteří zrovna nehráli, vydatně 

povzbuzovali ostatní týmy. Byl to pěkný rachot! Kluci z našeho týmu dali do hry maximum, ale 

ostatní týmy měly hru lépe naplánovanou. Někteří nás doslova ničili, často se dostávali do útoku. My 

se snažili o totéž. Sice jsme pátí, ale nezoufáme. Všechno se dá naučit.            Text Mišon 
 

I malí florbalisté vyrazili do světa. 

7. listopadu jsem se zúčastnil 

florbalového turnaje v Kolíně.  

Z mojí třídy jeli Filip Nedvěd, Martin 

Stoklasa a já. Z 5. B Filip Hampejs, Tomáš 

Kubát, Jirka Blahout a David Smejkal. 

První zápas se 4. ZŠ Kolín jsme prohráli, 

ale zato jsme porazili Pečky 4:1. V naší 

skupině jsme byli druzí, celkově třetí. 

Navíc jsme získali 3000 Kč na 

brankářskou výzbroj! 

Takže jsme si to nakonec moc užili.                                            Text Mates 
 

  Naši školu navštívili dravci 
Přivezl je 8. 11. pan Zaleš, soukromý chovatel dravců. Povídal nám o 

různých dravcích a zajímavostech z jejich života. Víte třeba, že poštolka, 

sokol a další menší dravci vidí kořist na vzdálenost 1,5 km a orel mořský, 

výr velký a další 

větší dravci vidí 

kořist dokonce na 

vzdálenost 2,5 km? 

Přivezl s sebou různá 

vajíčka a kostru 

krahujce. Viděli jsme 

čtyři živé dravce - 

orla mořského, výra afrického, výra bengálského a 

poštolku vrabčí. Přednáška se mi líbila a myslím 

si, že si z ní každý odnesl něco nového.  

Wewerka 
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Pamatuješ si??? 
1. Jak dlouho roste orel do výšky a 

v rozpětí křídel? 

a)  30 dní 

b) 90dní 

c) 3 měsíce 

2.  Jak se jmenuje největší sova? 

a) výr africký 

b) výr velký 

c) sova pálená 

3. Jaký dravec je nejmenší na světě? 

a) sokolík kropenatý 

b) kondor menší 

c) poštolka vrabčí 

 

4. Jak daleko vidí orel? 

a) Až 2,5 km 

b) Až 5 km 

c) Až 1 km 

5. Kolik váží vejce pštrosa?  

a) 3 kg 

b) půl kg 

c) 1,5 kg 

6. Kde v Čechách žije dnes orel mořský? 

a) na východě 

b) na západě 

c) na jihu 

 

Řešení na poslední straně. 

 

Energetická gramotnost??? 
V pátek 11.11. se zúčastnily osmičky a devítky přednášky o energetické gramotnosti . 

Přednášející slečna nám vysvětlila, že bude 

mluvit o tzv. blackoutu, aneb hromadném 

výpadku elektřiny, abychom věděli, co všechno v 

takové situaci přestane fungovat (prozradím 

čtenáři, že téměř všechno). Vykládala i o historii, 

vzniku a rozvádění elektřiny. Samozřejmě jsme 

slyšeli - mnozí bohužel poprvé - jména jako Volt, 

Edison, Tesla, Křižík... Velice zajímavý byl i 

další výklad, který se zaměřil na továrny. Mě 

nejvíce zaujalo povídání o jaderné elektrárně, 

třeba to, že rozjezd takové elektrárny stojí asi 

milion korun, a také to (konečně se to mnozí 

dozvěděli), že co jde z chladících věží jaderných 

elektráren, není ani smog, ani radioaktivní kouř, 

jde jen a pouze o vodní páru. Přirozeně i povídání 

o ostatních elektrárnách se mi velice líbilo, ale 

nakonec přišla pointa - když se nebude spotřeba a 

výroba elektřiny držet v rovnováze, tak dojde 

buď k nedostatku, nebo k přetížení sítě, což v 

krajních případech znamená opět blackout.  

K poslednímu blackoutu došlo v roce 2003 v 

New Yorku, trval několik hodin, k nejroz-

sáhlejšímu pak na Novém Zélandu, kde bylo 

jedno město bez elektřiny přibližně měsíc a půl! 

To si asi neumíme představit. Celá přednáška se 

mi velice líbila, byla zajímavá a poučná (klidně 

bychom mohli mít - místo jiných - přednášky 

takového typu častěji). Bohužel i tady bych něco 

vytknul, což se ovšem netýká ani přednášky 

samotné, ani slečny přednášející, ale některých 

spolužáků. Zřejmě si mysleli, že když jednu 

otázku zodpověděli správně, znamená to, že pak 

mají nárok neustále říkat hlouposti... 

Text  Marek

 

Malujeme okna 
Akce proběhne 6.12. od 13.00 do 14.40 v prostoru u šaten.  

Maluje se bílou křídou. 

3 zástupci 5.-9. ročníku se do 5.12. zapíší po dohodě s třídním a spolužáky 

na nástěnku u pracovny VV! 

Na akci si připraví vlastní návrh obrázku na výšku, zvolí téma „České Vánoce“ 

(podobně jako vánoční přání). 

Vezmou si na sebe teplé pracovní oblečení! 
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Svatý Martin (bez koně) dorazil do 1. A 
Martinský svátek byl vždycky důležitý. 
Hospodyňky pekly, konaly se trhy a poutě, ale také slavnosti 

mladého vína. Čeledínům a děvečkám na statku končila 

smlouva - buď zůstali, nebo hledali práci u jiného hospodáře. 

Svatý Martin byl římský voják, který jel na koni na hlídku a 

rozdělil se s žebrákem o svůj plášť. Rozetnul plášť mečem a dal 

chudákovi půlku. Tak se stal ochráncem chudých. A proč se jí 

o svatomartinském posvícení husa? Svatý Martin byl podle 

legendy prý moc skromný člověk. Když ho chtěli zvolit 

biskupem, schoval se do husího chlívku. Jenže husy začaly kejhat.a prozradily ho. A na památku toho 

příběhu se husy na martinské posvícení pečou. Za trest . V 1. A se tvořilo a soutěžilo v duchu tohoto 

svátku.         Žáci z 1. A, foto S. Sněžíková 
 

Přání pro Nadační fond Impuls-  
Letos naše škola navázala spolupráci s Nadačním fondem Impuls, který 

se zabývá problémy nemocných roztroušenou sklerózou - RS. Je to 

onemocnění, které útočí především na lidi ve věku 20- 40 let, nedá se 

mu nijak předcházet, příčina propuknutí nemoci je neznámá. Léčba je 

složitá, zvláště pokud se na ni přijde pozdě, a vyléčit se nedá. Jak 

pomoci? Naši žáci namalovali přáníčka, která dostanou jako 

symbolické poděkování sponzoři fondu. Na jaře se zapojí naše škola i 

do další akce Impulsu a tím bude cvičební Maraton RS (pohyb je jeden 

z důležitých faktorů, který nemocným pomáhá). Takže si na 3. 3. 

připravte svaly! V Kouřimi proběhne večerní orientační závod! 

M. Bílková 

Přáníček letos vzniklo mnoho, a velmi pěkných, takže budou 

využity i jako přání za naši školu přátelům školy.  
 

Tvořivá dílna- malování šál a zástěr 
Tradiční předvánoční akce se chystá 16.12. Přihlášení žáci se dostaví do pracovny VV v 2. 

patře v 12.30 na malování hedvábných šál a ve 13.30 přijdou ti, kteří budou malovat zástěry. 

Účastníci se dostaví včas v pracovním oblečení a přinesou 

s sebou peníze na zaplacení materiálu. Šála stojí 175,- Kč a 

zástěra 120,- Kč. Akce skončí po dokončení práce. 

M. Bílková 
 

Sněhulákové tvoření 
V knihovně v Českém Brodě probíhají zajímavé akce. Čtvrťáci z áčka 

tam vyrazili na besedu počátkem listopadu. Téma znělo - ilustrace 

sněhuláků. Formou interaktivního poznávání autorů, hledání obrázků a 

luštění křížovky se děti seznámily s českými ilustrátory. Poslechly si 

několik ukázek z knih a nakonec si samy mohly prolistovat knižní 

novinky. Naše třída a školní klub se zapojily do tvorby sněhuláků na 

knihovnickou výstavu. Po ukončení besedy jsme se s plánky Českého 

Brodu vydaly hledat různé budovy, ulice, abychom se ve městě trochu 

zorientovali, a nakonec zavítali na dětské hřiště, kde jsme si trochu 

pohráli. Celý výlet jsme ukončili občerstvením v bistru. Výlet se vydařil. 

     Tex a foto M. Křížová a 4.A 
 

Nikola Zalabáková 
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5 tipů, 

které můžete navštívit 

v zimě 

1. Techmánie v Plzni 
Absolutně skvělý výlet v zimě. Můžete si tu vyzkoušet 

mnoho fyzikálních zákonů na vlastní kůži a pobavit se. Pro 

ty, kteří milujete vědu v praxi, určitě doporučuji. 

 

2.Vánoční trhy v 

Praze 
Vánoční trhy jsou pro 

předvánoční výlet úplně ideální. Sice je to tu dražší, 

ale rozhodně si tu pochutnáte a nasajete vánoční 

atmosféru. Pokud chcete jet do zahraničí na vánoční 

trhy, doporučuji Drážďany nebo Vídeň. 

 

3. Aquapalace Praha 
Udělejte si v zimě léto!  Navštivte největší vodní svět u 

nás. Svezte se na nejdelším tobogánu u nás, nebo si 

zaplavte v bazénu s umělým vlnobitím a poležte si 

v bublinkách. 

 

4. Žižkovský 

vysílač 
Kdo jste na 

Žižkovské rozhledně nebyl, určitě ji navštivte. 

Podívejte se z rozhledny na Prahu, kterou máte jako 

na dlani. Výlet stojí za to! 

 

5.Šibeniční 

vrch 
Pokud bude sníh  

(teď to vypadá 

dobře), můžete si 

zalyžovat i 

v blízkosti Prahy, 

a to v skiareálu 

Mnichovice 

v blízkosti Říčan. 

.  

text Jonáš, foto internet 
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Lichožrouti 
Viděli jste? 

Je to film o Hihlíkovi, který  je lichožrout, skřítek, který pojídá ponožky. 

Ale  vždy jen jednu, lichou.                                      

Hihlíkovi se vypařil dědeček, a tak se nastěhoval ke svému strýci. Padre 

měl dva syny, se kterými bral lidem ponožky a skladoval je na své půdě. 

Měl jich tam celé hromady, takže byl opravdu bohatý lichožrout. 

Jednou se stalo, že nepřátelská banda lichožroutů ukradla Padremu syna a 

taky všechny ponožky. Hihlík se snažil bratrance zachránit. 

Jestli chcete vědět, jak to nakonec dopadlo, zajděte si  na Lichožrouty do kina. 

Mně se to líbilo a bylo to hezčí než v knize.     

Text Chondra, foto internet 

 
 

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

„Jaké bylo vysvědčení, Honzíku?“ 

„Ale, to je vedlejší, mami. Hlavně, že jsme zdrávi.“ 

 

Učitel: „Jaké heslo je napsáno na budově Národního divadla?“ 

Žák: „Národ na sobě.“ 

Spolužačka: „Národ v sobě!“ 

Učitel se chytá za hlavu… 

 

Z dětského pískoviště: 

„Tatí, já jsem snědl žížalu!“ 

Čtoucí otec: „Tak jestli máš ještě hlad, vezmi si housku.“ 

 

Před samoobsluhou se potkaly dvě maminky s kočárky: 

 „Ten váš Jaroušek ale pěkně vypadá! Už je mu osm měsíců?“ 

„Už je mu jedenáct, ale to on tak mladě vypadá!“ 



Zajímáme se o své okolí… 
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MAMMA MIA!  
Mamma Mia je muzikál s písněmi skupiny ABBA, napsala jej britská dramatička 

Catherine Johnsonová.  

Název díla je odvozen od stejnojmenné písně Mamma Mia!, která byla kdysi velkým hitem. 

Já jsem už několikrát viděl film s Meryl Streep v hlavní roli, a protože se mi velmi líbil, tak 

jsem si nenechal ujít i český muzikál. Mamka v létě dostala lístky a já se těšil, až bude 

4.listopadu. Příběh se odehrává v Řecku na ostrově, kde Sophia žije se svojí matkou Donnou. 

Otce nezná. Sophia bude mít svatbu a pozve na ní tři potencionální otce a doufá, že zjistí, kdo 

je ten pravý. Příběh sice končí svatbou, ale nevěstou je Donna. Hlavní roli Donny zpívala 

Helena Vondráčková, Sophii Hana Holišová a jednoho z „otců“ Pavel Vojtek. Muzikál se mi 

líbil a moc jsem si to užil.          Text Nehete, foto z internetu 

 
 

Prázdniny na Malé Skále 
Ve čtvrtek o podzimních 

prázdninách jsem jela s mamkou, 

taťkou, Tinou a kamarády do 

městečka Malá Skála. Chtěli jsme tu 

trochu cestovat. Druhý den jsme 

vyrazili do hradu nad městečkem, 

který byl z poloviny ve skále a 

jmenoval se Vranov – Pantheon. 

Cesta, na které jsme našli pár hub, 

byla hodně do kopce, ale ty 

vyhlídky za to stály. Druhý den nás 

čekala projížďka na koloběžkách. 

Na nich jsme vyjeli podle řeky 

Jizery. Moc mě to bavilo, ale někdy 

to byla pěkná dřina. Za jednu 

hodinu jsme dojeli do Dolánek, 

což bylo tak 7 km. Potom jsme si 

šli prohlédnout Dlaskův statek, 

to je takový malý skanzen, jako 

je u nás v Kouřimi. Zpět jsme 

jeli vlakem. Bylo to moc pěkné. 

Poslední den jsme se šli ještě 

jednou projít. A pak už jsme si 

museli zabalit a jet domů. Sice 

nás bolely nohy, ale byl to super 

prodloužený víkend. Když nevíte 

kam na výlet, jeďte na Malou 

Skálu, jede se tam z Kouřimi 

hodinu a půl autem.     

Text a foto ačmE 
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Kouřimský večer kouzelných světýlek 
Na letošní dýňování  (Večer kouzelných světýlek) jsme se připravovali již týden 

dopředu.  
Na městském úřadě byly k vyzvednutí dýně na 

vydlabávání. Každý jsme si vzali domů jednu dýni 
a začali přemýšlet nad motivem, který do ní 
vydlabeme. Měli jsme mnoho nápadů.  Nakonec 
z jedné jsme vyrobili panáka. Tělíčko z oblečení 
po bráškovi měl vycpané novinami a hlava byla 
vydlabaná dýně s vyřezaným obličejem. Další 

byla nahnilá, a tak praskla, jak jsme nechtěli, ale 
vyřezali jsme do ní alespoň strašáka, obvázaly ji 
fáčem, aby držel pohromadě, a nechali ho na 
zahrádce před barákem. Další se pomocí špejlí 
proměnila v ježka a z poslední byl domeček. 
Domeček měl otevřené dveře, mechové truhlíky 
a záhonek kolem vchodu. Vše jsme odnesli 
28.11. do skály, kde již bylo plno jiných 
vyřezaných dýní do soutěže. Pomohli jsme 
zapálit svíčky, které lemovaly celou skálu, silnici 
v Podskalí, schody až k muzeu, odkud začínal 
průvod světýlek. Ve skále se nacházel stan, který 
ukrýval různá strašidla - čerty, čarodějnice, 
bludičky i hejkala. Každé dítě, které prošlo 
stanem, dostalo strašidelný pomeranč. Po 
příchodu průvodu se promítala na plátno 
strašidelná pohádka a po pohádce každé dítě 
dostalo lízátko, které mělo dát k vyřezané dýni, 
pro něj nejhezčí. Podle počtu lízátek se 
vyhlašovaly tři nejzajímavější dýně. Bylo pro nás 
překvapení, když náš domeček vyhlásily na 
prvním místě! Po celou dobu bylo ve skále 
občerstvení - dýňová polévka, dýňové pyré s 
párečky, chleba z dýně, sušená semínka a k 
napití teplý čaj. Vše bylo moc dobré. Tak, co 
budeme dělat příští rok? 

        Text Fífa, na fotu vítězná dýně  

                                                               

 

Památník Bedřichov,  

svědek velké bitvy 
Víte, že v 18. století (1757) nedaleko Kolína válčila 

rakouská a pruská vojska? 
Byl jsem navštívit památník, který je zbudován na vrcholu 

Bedřichov u obce Vítězov . 

Vítězov je pojmenován po vítězství rakouských vojsk nad 

pruskými 18. června 1757 za tzv. sedmileté války. Bitva byla 

velká, padlo tu více než 20 000 vojáků. 

Památník je ve tvaru obelisku a je věnován Fridrichu II. 

Pruskému, který válčil proti Rakušanům a boj prohrál. Po 

prohrané bitvě Prusové upustili od obléhání a na čas se stáhli 

z našeho území. Okolo Kolína stojí několik staveb, 

připomínajících toto velké střetnutí. Další je například na 

protějším kopci u Křečhoře.    

Text Michal, foto z rodinného archivu 
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Světlušky šly do Plaňan 
Ve čtvrtek 27. a pátek 28. 10. 2016 jsme se my, skautský oddíl Světlušek 

z Kouřimi, vydaly do Plaňan.  

Naše vedoucí učí na škole v Plaňanech, takže nám zajistila přespání v klubovně plaňanských skautů. 

Na to jsme se těšily. Ve čtvrtek odpoledne jsme se vypravily vlakem směr Kouřim – Pečky. 

Vystoupily jsme v Žabonosech, odkud jsme měly jít Jablečnou stezkou do Plaňan. Ovšem my jsme se 

omylem vydaly na druhou stranou do Zalešan! Naštěstí jsme to brzy zjistily a obrátily se správným 

směrem. Na skautovnu jsme ale došly za tmy. Připravily jsme si spacáky a karimatky, navečeřely se, 

umyly se a šly spát. Ráno nás čekala rozcvička. Oběhly jsme skautovnu a udělaly pár cviků. Nasnídaly 

jsme se a následovala procházka po Plaňanech. Krmily jsme kachny a sbíraly javorové listy. Z 

procházky jsme se vrátily do skautovny, daly si oběd a po obědě jsme z javorových listů vyráběly 

růže. Výprava se mi moc líbila a těším se na další!         Text Wewerka 
 

Za krásami Hlinska 
I kluky na skautu čekala další výprava, a to 4.11. Sice 

jsme byli i minulý měsíc, ale protože jsme akční a 

nenecháme volný víkend náhodě, vydali jsme se znova.  

Sešli jsme se tedy v 17. hodin na vlakovém nádraží, odkud jsme asi 

za 7 minut vyráželi. Naše cesta byla tentokrát delší. Jeli jsme vlakem 

do Peček, tam jsme přestoupili na vlak do Kolína, z Kolína do 

Poděbrad a z Poděbrad do Hlinska, kde jsme měli předem 

domluvenou skautskou klubovnu. Celá cesta nám zabrala asi 

3hodiny, což nás dost unavilo. V Hlinsku na nádraží jsme už byli 

všichni hotoví, ale do klubovny to nebylo daleko, takže jsme to ještě došli. Když jsme se dovlekli na 

místo, vedoucí řekl mně a kámošovi, ať uděláme večeři, a rozkaz je rozkaz a rozkazy se mají plnit. Po 

večeři jsme automaticky zalehli, teda ti malí, ostatní ještě luštili křížovku. 

Ráno byl budíček v 7 hodin, což vyhovovalo, protože jsme mohli vyrazit 

dřív na túru, která nás čekala po snídani. Musím říct, že v Hlinsku je 

krásná příroda, kterou si můžete procházet do aleluja a stejně vás neomrzí. 

Samozřejmě jsme cestou plnili nějaké úkoly, hráli hry, ale kolem dvanácté 

nám začal žaludek říkat, že je čas ho naplnit, a co jiného si uprostřed túry 

dát, než výborné těstoviny s vajíčkem od našeho vedoucího. Po obědě jsme 

zase vyrazili do džungle v okolí. Naše cesta vedla ze začátku po pěšině, ale 

co by to bylo za skauty, kdybychom to nevzali vzdušnou čarou přes les, 

abychom se za nějaký kilometr vrátili na pěšinu těsně u chaty. Večer jsme 

zase docela rychle usnuli, tedy jak kdo. Já jsem šel spát jako jeden 

z posledních, i když jsem zase naopak vstával jako jeden z prvních. 

Odjížděli jsme odpoledne a dopoledne jsme hráli hry. Cesta domů byla 

spíš odpočinková, protože se ve vlaku našlo i místo k sezení. Na nádraží v Kouřimi se nikomu z tak 

dobře zorganizované výpravy nechtělo domů, a tak jsme se aspoň těšili na další schůzku.    

                       Text Mišon, foto M. Nováková, R. Kubelka 
 

Školní perličky z poslední lavice: 
Samice psa se jmenuje fena a samec fén. 

Podle jakého vzoru se skloňuje svetr? - 

Hladce – obrace. 

Pastevečtí psi jsou psi, kteří se pasou. 

Housenka – to je nedodělaný motýl. 

Kdo je šerif? Povýšený policista. 

Vzduch, který vydechujeme, je použitý. 

Jaké znáš druhy hub? – Hřib, liška,  

klouzek, jednohubka. 

Křížaly jsou křížené žížaly. 

Poznej zvíře na obrázku – prase vepřové. 

Květ je mládě kytky. 
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 DEN VLČÍCH MÁKŮ 
11.listopadu jsme oslavili 98. výročí konce 1. světové války, na tento den tedy 

připadá Den válečních veteránů jinak Den vlčích máků 
Proč zrovnal Den vlčích máků? V roce 1915 ve Francii zuřila prvním rokem 1. světová válka a u 

francouzského městečka Ypres bojovaly kanadské jednotky. Mezi vojáky a důstojníky byl i 

podplukovník John McCrae, který po pohřbu svého kamaráda a spolubojovníka, jenž padl při druhé 

bitvě o Ypres (byly celkem čtyři, přičemž v jedné 

z nich byl poprvé v dějinách použit plyn jako 

bojový prostředek - proto se pojmenoval Yperit), 

napsal báseň Na flanderských polích 

pojednávající o vlčím máku a o umírání vojáků ve 

válkou zubožené krajině. Mák v ní vlaje ve větru 

mezi dřevěnými náhrobními kříži.  

V zemích Trojdohody (Velká Británie, Francie, 

později i USA) se svátek slavil hned po válce. 

Avšak oficiálním se stal v roce 1926. V Čechách 

se uctívá památka válečných veteránů teprve od 

roku 2001. Každý by si měl udělat 2 minuty a 

tichem vyjádřit úctu 16 milionům mrtvých a 

dalším z pohřešovaných, nebo raněných lidí během této strašlivé války a samozřejmě i více jak 62 000 

000 padlých během Druhé světové války. Pokud někdo chce dát najevo svou úctu k padlým, nejčastěji 

si v tento den na hruď připíná malý květ vlčího máku.       

Text Marek a Ondra Coubal, foto travnatých ochozů kolem Meninské brány s 

papírovými máky k výročí (z internetu) 

 

Báseň Na flanderských polích 
John McCrae 

Na polích flanderských vlčí máky kvetou, 

tam mezi kříži, řada za řadou. 

Zde hrob je náš. Však mezi červánky, 

na nebi modrém slyšte skřivánky, 

když dole kanóny tu svoji píseň řvou. 

My mrtví zůstanem – a je to možná zdání, 

že včera žili jsme a byli milováni, 

když nyní ležíme na polích flanderských. 

Náš boj teď jiní převezmou: 

do vašich rukou vkládáme teď svou 

hořící pochodeň a vy ji neste dál. 

Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal. 

 

Když rozkvétá lán máků červených, 

my neměli jsme spát na polích flanderských. 

(český překlad Jindra Svitáková) 

Původní znění básně: 
 

In Flanders fields the poppies blow 

Between the crosses, row on row, 

That mark our place; and in the sky 

The larks, still bravely singing, fly 

Scarce heard amid the guns below. 

 

We are the Dead. Short days ago 

We lived, felt dawn, saw sunset glow, 

Loved and were loved, and now we lie 

In Flanders fields. 

 

Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands we throw 

The torch; be yours to hold it high. 

If ye break faith with us who die 

We shall not sleep, though poppies grow 

In Flanders fields.  

              John McCrae,  

France,  Ypres 1915 
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Dvojnásobná mistryně Terka Strejčková 
Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness pořádala v letošním roce  

19.- 23. 11. rakouská metropole. Českým reprezentantkám se dařilo a za kadety 

tria si zlato dovezlo trio Strejčková, Vitoušová, Juránková – z klubu Corridoor. 

Terezka je tedy již podruhé mistryní světa!!! 
 

Celé MS se odehrálo ve Vídni v části jménem Swechat. Terka soutěžila se svými kolegyněmi Sabinou 

Juránkovou a Aničkou Vitoušovou v kategorii kadet. Byl to pro ni poslední závod v této kategorii, od 

ledna přechází do starší kategorie junior (14-16). Aerobic je dřina. Terka trénuje každý den 2 až 3 

hodiny, před závodem trénuje ještě intenzivněji.  Patří do pražského klubu Corridoor pod vedení 

trenérů Mgr. Jakuba Strakoše, 

Míši Holubcové a Terky 

Tydlitátové. Týdně její trénink 

dělá 10 až 12 hodin, kdy 

odjíždí rovnou ze školy a vrací 

se večer kolem dvacáté.  
„Letošní mistrovství světa bylo 

moc hezké, ale samozřejmě 

plné nervozity, jak to celé 

dopadne. Ve velké konkurenci 

australských, švýcarských a 

českých družstev nakonec 

vybojovala děvčata jednoznač-

ně nejlepší sestavou zlatou 

medaili a titul mistra světa. Pro 

Terku to znamená obhájení 

zlaté medaile z loňského roku. 

Ve volném čase si děvčata 

prohlédla spolu s trenéry 

Vídeň. V současné době se už 

začíná připravovat na další 

sezónu, která bude pro Terezku 

o mnoho složitější,“ řekla nám Terčina mamka.  

Co dodat? Terka je velká bojovnice, gratulujeme jí a držíme palce do dalších závodů!!! 

                                                                   M. Bílková, fotografie z rodinného archivu 
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Podzimní barevné koberce 
Tak jako každý rok je tu zase podzim. Čas, kdy listy stromů 
ztrácí chloroplasty a padají, ptáci odlétají do cizích krajů a 
obecně odchází léto a přichází zima. 
Podzim není špatné období. Příroda se zbarvuje do žluté, 

oranžové a dalších zemitých barev, přichází čas pouštění draků a 

dlabání dýní. A co stinné stránky? Podzim nám hlásí konec léta, 

konec dvouměsíčních radovánek a začátek školy. Ano, po dvou 

měsících plných zážitků jsme zase ve škole a na léto nám 

zůstanou jen hřejivé vzpomínky, zase nás každý zavaluje úkoly 

a povinnostmi, k tomu my 

deváťáci pořád slýcháme 

věci jako: „Já myslela, že 

už jste deváťáci, tak jste 

rozumní.“ Ačkoli i to se dá 

přežít.  

V přírodě ubývá zeleně a celkově života. Pan prezident tvrdí, že 

nejkrásnější podzim je na Vysočině, ale v tomto s ním nemohu 

souhlasit. U nás, v Polabské nížině, je na podzimu krásné, že přes 

všechny obrovské zorané lány polí je za jasna vidět hodně daleko. 

A mezi poli se klikatí cesty, které bývají lemovány alejemi 

stromů. A když stromy opadají, působí cesty jako vystlané 

oranžovožlutými koberci. 

Pak je tu také podzim ve smyslu životním. Člověku se konečně 

dostane zaslouženého odpočinku po celoživotním pracování a 

dřině. Je více času konečně se věnovat koníčkům. Není tedy dle 

mého názoru krásnějšího období, než je podzim. 

Text Marek  
Podzim 

V klimatických podmínkách mírného pásu se právě na podzim sklízí většina úrody a opadavé 
listnaté stromy ztrácejí listí. Dny se krátí, ochlazuje se, více prší. Na podzimu mám rád barevné listy, 
které padají ze stromů. Také se rád proběhnu v dešti.                 

Nehete 
 

Podzimní čas 
Rok utekl jako voda a už je tu zase podzim.  
Mnozí podzim nesnáší, často jenom proto, že začíná škola, 

nebo kvůli počasí, na něž lamentují. Mně ovšem podzim až 

tak nevadí, já mám rád na podzimu barvy. Už ten čas 

nadešel. Listnáči shazují své listí, které se barví do červené, 

žluté či hnědé. Mám radši studený vítr, než horka plná 

ostrého slunce a sucha.  

Mně osobně vadí až pozdní podzim, který je už velmi 

chladný. Znáte to, ocelová obloha, sem tam padne vločka a 

mě to sužuje, protože mi chybí slunce. Ale zase se blíží čas 

Vánoc a s tím i cukroví a jedle, která provoní celý byt.  

Teď je listopad. Pro mě osobně je listopad měsícem práce. 

Čtvrtletí klepe na dveře. Ale i přes tato fakta mám podzim 

rád. Představte si, že by nebyl… 

   Text Jonáš, foto M. Bílková    
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                                                      Co mě baví? Squash! 
Squash je raketová hra, která se hraje v uzavřené obdélníkové místnosti.  Míček se 

odráží od stěn tak, aby se dotknul čelní stěny.  

Ve squashi mají různé údery svá jména. Třeba 

lajna – míček, který letí dozadu podél boční 

stěny, kraťas – velmi nízký míček, který letí 

těsně nad tin (spodní out), boast – míček, který 

nejdříve letí do boční stěny, od ní se odráží do 

čelní stěny.  

Squash jsem nejdříve hrál s rodiči, ale moc mi 

to nešlo. Pak se rodiče dověděli, že 

v Poděbradech je squashová školička, kam mě 

přihlásili. Do školičky jsem pravidelně 

docházel každé úterý a čtvrtek od čtyř do pěti. 

Až jednou trenér řekl, že by bylo dobré začít 

jezdit na turnaje.  

A tak jsem se do toho pustil. Moc mi to nešlo, 

ale nevzdal jsem to. Po nějaké době začala 

maminka chodit k individuální trenérce a 

nabídla mi, abych to zkusil taky. Vyzkoušel 

jsem to a začal jsem se zlepšovat neuvěřitelnou 

rychlostí. U Terky (mojí trenérky) jsem pořád a 

na tom, že se mi povedlo něčeho dosáhnout, 

má ona velkou zásluhu.  

Můj zatím nejlepší výsledek bylo osmé místo 

na mistrovství České republiky. Snad to bude 

ještě lepší.  

Text Mates 
 

 

Hrajete si rádi? 
Sirky a papírová kulička (http://www.pangeasoutez.cz/ke-stazeni/extra-ulohy/) 

Na stole je 11 sirek a 1 papírová kulička. Jsou uspořádány tak, aby tvořily prasátko (viz 

obrázek). Dokážeš prasátko změnit v psíka, který se dívá na opačnou stranu a má ocásek 

nahoru? Můžeš hýbat jen 2 sirkami a papírovou kuličkou. Najdeš dvě různá řešení?  

    

.  

 

 

 

 

 

 

Řešení na poslední straně 

Text J. Pexová 
 

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

Král zvířat lev svolal všechna zvířata na velké shromáždění. Když se sešla, řekl: 

„Rozdělte se do dvou skupin. Na jednu stranu ať jdou zvířata moudrá, na druhou ta 

hezká.“ 

Po chvíli se zvířata rozdělila na dvě skupiny.  

Uprostřed mezi nimi zůstala jen žába, která se nemohla rozhodnout. 

„A co ty?“ ptá se lev. Žába na to: 

„Přeci se nerozpůlím…!“ 
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I učitelé mají svá zvířátka! 
Téměř každý má svého mazlíčka, dokonce i učitelky. Redakce zjišťovala, jaké.  

 

Paní učitelka Pexová  

1. Máte doma nějakého mazlíčka? Psa, 

jezevčíka. 

2. Jak se jmenuje? Boreček. 

3. Jak je starý? Devět let. 

4. Co pro vás znamená? Je to takovej náš mazel. 

5. Máte nějakou veselou příhodu? Ano. Když 

něco chce, začne válet sudy. 
´ 

 

Paní učitelka Kolpaková  
1. Máte doma nějakého domácího mazlíčka? 

Ano, mám pejska. 
2. Jak se jmenuje? Albert. 

3. Kolik je mu let?    Je mu 3,5 let. 

4. Co pro vás váš mazlíček znamená?  Má mě 

moc rád a já jeho, má vždy dobrou náladu a je rád, že 

mě vidí. Ale také pro mě znamená povinnosti. 

5. Máte nějakou veselou příhodu s vaším 

mazlíčkem?    Ano mám. Když byl malé štěně, 

rozkousal všechno, co viděl. A víte, jak vypadá vrchní 

díl plavek? Tak Albert mi z něj vykousal šňůrky.  

                                                                                      

Paní učitelka Macháčková 
Máte domácího mazlíčka? Ano kočku. 

Jak se jmenuje? Týna. 

Jak je stará? 2 roky. 

Co pro vás znamená? Umí žít. Chtěla bych žít jako ona, vždy když přijdu domů, 

rozvaluje se na posteli. 

Nějaká veselá příhoda s ní? Když jednou vylezla na borovici, museli jsme ji sundávat nejvyšším 
žebříkem, který jsme doma měli. 

 

Paní učitelka Pavelková  

Máte domácího mazlíčka? Máme jich víc, ale dnes vyberu kočku. 

Jak se jmenuje? Jackie 

Jak je stará? Tři a půl roku. 

Co pro vás znamená? Přeci člen rodiny jako asi u všech dvounožců. 

Nějaká veselá příhoda s ní? Pořád běhá za šustivou hračkou. Když 

byla malá, neuměla slézt ze stromu, a stejně když jsme ji sundali, 

hup – a zas byla v koruně ořechu – hmm, i to se naučila. 
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Paní učitelka Hampejsová 

Máte nějakého mazlíčka? Ano, mám psa a 

kočku, ale kočka je mi milejší.  
Jak se vaše kočka jmenuje? Rózinka. 

Co pro vás znamená? Je to obrovský miláček. 

Máte s ní nějakou zajímavou nebo vtipnou 

příhodu? Ano, když rodila, dala nám šanci to celé 

sledovat, s čehož vyplynulo, že nám doopravdy 

důvěřuje. 

 
 

 

Paní učitelka Bílková  

Máte domácího mazlíčka: Mám psa a kočku. 
Jak se jmenují: Pes venkovní Tim a kočka domácí 

Líza. 
Jak jsou staří: Oběma je 13 let. 

Jaká je to rasa: Tim je pouliční směs. Kříženec 

jezevčíka a vlčáka . Kočka je taky pouliční. 

Co pro vás znamenají: Mám je moc ráda, 

s Timem snídáme v létě na zahradě, ale moc mě mrzí, 

že má nemocná záda. A čičinku mám doma, na 

mazlení.  

 

 

Mazlíček paní učitelky Hájkové  
Paní učitelka Hájková chová fenu jménem Bela. Jsou jí tři roky 

a váží 63 kg. Je od soukromého chovatele, rasa Landseer. 

 

 

 

Paní učitelka Svobodová  

má zelené agamy, jmenují se 

Velký a Malý a jsou roztomilé, 

když se mazlí. , 

 

Pedagožky zpovídali 

mladší redaktoři 
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Napsali a nakreslili Mates a Fífa 
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Koncert Justina byl falešný! 
Patříte mezi fanoušky populárního zpěváka Justina Biebera? A viděli  

jste jeho koncert, který se před nedávnem konal v Praze? Pak jste 

peníze utráceli zbytečně.  
Justin Bieber totiž nikdy v České 

republice nebyl!!! A člověk, který 

zpíval na pódiu pro tisíce šílících 

lidí, byl zkrátka pouze Justinovi 

podobný teenager, který celý 

koncert odzpíval na playback. Zdá 

se vám to jako bláznovství? Je to ale 

realita, máme k tomu podložená 

fakta. Asi před rokem se na síti Instagram začaly objevovat fotky Bena Hirminga, mladíka žijícího v Kanadě, 

který je nápadně podobný slavnému zpěvákovi Bieberovi. Vznikalo mnoho mýlek a bulvárních článků na 

základě těchto fotek. A toho si nemohli nevšimnout i Justinovi zástupci a manažeři, kterým se v hlavě zrodil 

dokonalý plán, jak vydělat více peněz najednou. Ano správně, Ben dostal tučnou částku za „odehrání“ koncertů, 

a to nejen v ČR, a pravý Justin mezitím užíval dovolené na Bali. Jak tato 

fakta pronikla do světa? Podle amerického deníku Interesting-news se Justin 

na divoké párty v luxusním hotelu na Bali zdrogoval a na svůj Snapchat 

přidal fotku z vířivky právě ve chvíli, kdy měl zpívat na koncertě v O2 

aréně. Den na to mladý Ben ještě z neznámých důvodů na svůj 

instagramový profil posunul fotku z příprav koncertu. Fanatické fanynky 

věřily, že se Ben a Justin domluvili, vyměnili si své profily a nyní si jen z 

fanoušků utahují, pravda ale vyšla na povrch, o což se postarali především novináři.  Příště si tedy pořádně 

rozmyslete, než vyrazíte na koncert nějaké světové celebrity!  

Text Honza, na fotu Ben Hirming a Justin Bieber 
 

Perličky ze školních lavic: 
Cyril a Metoděj přišli učit chudé lidi počítání a křesťanství. 

Cyril a Metoděj vystoupili na Říp a dali jméno nové zemi. 

Cyril a Metoděj založili habsbuku a přinesli na Moravu Zlatou bulu sicilskou. 
 

Nejstarší česká díla se jmenují: Damiánova kronika. 

Nejstarší píseň – Bože můj. 
 

Jak souvisí Braniboři v Čechách s českými dějinami? To jsou ty, jak se zalezli do Blaníku. 

Osvícený panovník pomáhal lidu tím, že oral na poli. 

Legenda o sv. Václavovi vypráví o tom, jak Václav postavil Karlův most a univerzitu. 

Sv. Václav byl zabitý u kostela, zabil ho svůj bratr. 
 

Rozesmějí vás přebrebty? 
Ptáci se líhnou z vajec a savci vypuknou. 

Na jedli rostou lišky nahoru. (Šišky rovněž.) 

Kočka má hmatové vosy. (Pozor, píchají!) 

Veverka má huhňatý ocas. (Slouží ke skákání a huhňání.) 

Ve větvích cvrnkají ptáci. (Asi hrají kuličky.) 

Z češtiny: Slovo s opačným významem ke slovu tykat je vykakat. 

                 Pod Honzou se probodl led (Asi led spáchal sebevraždu.) 

                       Božena Němcová, když jí bylo nejhůř, opsala svoji babičku. 
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Správné odpovědi:  

- Kvíz dravci: 1b,c, 2a,3c,4a,5c,6c 

- Hrajete si rádi - možná řešení – najdete ještě další? 
 

   
 
 

 

Koza odchází na pastvu a přikazuje kůzlátkům: „Nikomu 

neotvírejte, můj hlas přece poznáte!“  

Jenom co odešla, zabouchá na dveře vlk a volá: „Kůzlátka, 

děťátka, otevřete vrátka, to jsem já, vaše maminka!“  „Ty 

nejsi naše maminka,“ ozve se jedno kůzle, „naše maminka 

má tenčí hlásek!“  Vlk zaběhne ke kováři a nechá si 

upilovat kus jazyka. „Kůzlátka, děťátka, otevřete vrátka, 

to jsem já, vaše maminka!“  „Ty nejsi naše maminka,“ ozve 

se další kůzle, „naše maminka má tenčí hlásek!“  Vlk zase 

zaběhne ke kováři a nechá si upilovat ještě větší kus 

jazyka, až mu skoro nic nezbylo. Vrátí se zpátky a bouchá 

na dveře a zase volá: „Kůzlátka, děťátka, otevřete vrátka, to jsem já, vaše maminka!“  

„Ty nejsi naše maminka,“ ozve se nejmladší kůzle, „naše maminka má klíče!“ 
Ilustrace z internetu 
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