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Stalo se:  
21.11. proběhl program primární 

prevence v 6. B 

22.11. proběhlo školní kolo olympiády 

v českém jazyce 

24.11. vyrazila 5. A na poslední plavání a 

lekce zakončila návštěvou kina na 

Lichožroutech 

24.11. proběhlo školní kolo olympiády v 

dějepise 

24.11. průvod světýlek, kterým začal v 

Kouřimi 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 

30.11. začalo plavání v 1. A  a  3. A 

1.12. začala plavat i 1. B a 3. C 

 

1.12. vyrazili zástupci redakce Puzzlíku na vyhlášení celostátního kola soutěže Školní časopis 

roku. Puzzlík je v republice dvanáctý nej časopis!!!   
 

1.12. se konal turnaj ve florbale dívek z 6. a 7. 

ročníku 

5.12. se konala mikulášská nadílka na 1. stupni 

6.12. se soutěžilo v malování oken (5. - 9. ročník) 

6.12. pořádala 5. A tradiční „Štrůdlování“ pro 

UNICEF 

9.12. jeli naši turisté do čokoládovny do Šestajovic 

9. 12. turnaj ve florbale - dívky 8. a 9. ročníku 

13.12. navštívili žáci v Českém Brodě anglicky 

hrané divadlo, pro 5. ročník představení JOHN AND 

MARY, pro 9. ročník PETER BLACK 2 

 
 

 

 

13.10. navštívily osmičky v Praze program Protidrogový 

vlak 

15.12. Protidrogový vlak pro devítky 

16.12.  přihlášení žáci malovali hedvábné šály  a zástěry 

21.12. proběhly vánoční besídky - Umíme se smát na 1. 

stupni  a program Bavíme se sami na 2. stupni 

 

Stane se: 
22. 12. je ředitelské volno 

od 23.12. 2016 do 2.1.2017 jsou vánoční prázdniny, do 

školy nastupujeme v úterý 3. 1. 2017 

13.1. vyrazí naši turisté za kuželkami do Kostelce nad 

Černými lesy 

17.1. se v Kolíně koná okresní kolo olympiády v dějepise 

26.1. je pedagogická rada 

Foto P. Ondryáš,  

K. Holá a H.Kolpaková 
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Zábavně o kamarádství proti šikaně 
Šestky měly v listopadu preventivní program proti šikaně a o správném kamarádství. Hráli se různé 

skvělé hry, třeba co bychom si vzali s sebou na opuštěný ostrov, a to jsme i kreslili, vymýšleli jsme, 

jaké vlastnosti vlastně máme a vybírali ty, které začínají na stejné písmeno jako naše jméno. Podle nás 

se to všem velice líbilo.     

Matyáš, Čenda 

 

Malovaná okna 
Okna malovaná v prosinci mají vždy jedno jasné 

téma- Vánoce. Letos jsme se 6.12. dočkali  třeba i 

Ježíška a Večerníčka, kteří se na oknech ještě 

neobjevili. 

V kategorii  5. - 7. ročník se učitelské porotě 

nejvíc líbil kapřík s krajinkou od 5. B a v kategorii 

8.- 9. ročník byl nejlépe propracovaný sněhulák 

od 8. A. Doufejme, že nás obrázky naladí 

vánočně. Všem malířům děkujeme!    

Text  M.Bílková, foto H. Kolpaková 

 

 

KMD vyrazil na Sibylu 
Znáte příběh o Sibyle, královně ze Sáby?  Ne?  Tak to my už ano!  Vyrazili jsme 

na něj s Klubem mladého diváka. 
Ano, je to tak. 26. 11. jsme s Klubem 

mladého diváka dorazili do divadla 

Hybernia v Praze. Příběh Sibyla, 

královna ze Sáby režíroval známý 

porotce ze Star Dance Radek Balaš.  

Děj vypráví, že moudrost krále Šala-

mouna přivádí Sibylu až do Jeruzaléma.  

Po několikaměsíční cestě přichází 

Sibyla, její písař Baltor, chůva Latifa a 

karavana (královský průvod) konečně do 

Jeruzaléma. Sibyla přináší mnoho darů, 

ale také jinou kulturu. Dále královi líčí 

své vize z budoucnosti. Král Šalamoun 

se do Sibyly zamiluje a ona do něj taky. 

Za rok se jim narodí syn, kterého (i proti 

vůli kněží) Šalamoun prohlásí za 

následníka trůnu. Šalamounův lid však 

Sibylu nenávidí a jeden odvážlivec se jí 

dokonce pokusí zavraždit. To se mu 

naštěstí nepodaří. Kvůli pokusu o vraždu 

Sibyla se svou karavanou Jeruzalém 

opouští. Po Sibylině odchodu je Šalamoun zdrcen. Sibyla se však do své vlasti už nevrátí. V poušti, 

kde zapisuje své vidiny, bohužel zemře. Když se to dozví král Šalamoun, je velice nešťastný.  V jeho 

zemi zavládne chaos, uctívání mnohobožství a nepokoje. Král Šalamoun také brzy zemře.            

Wewerka 
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Ve finále soutěže „Školní časopis roku 2016“ jsme byli 

dvanáctí!!! 

Letos proběhlo 10. kolo celorepublikové soutěže „Školní časopis roku 2016“, kterého se 

zúčastnilo celkem 489 časopisů. Soutěž je rozdělena na 2 části- pro základní školy a 

odpovídající ročníky gymnázií a pro střední školy. V naší kategorii - časopis 2. stupně - 

se do finále probojovalo 60 časopisů. Z nich se Puzzlík umístil na krásném 12. místě. 

Navíc získal Puzzlík cenu poroty.  Na vyhlášení výsledků do Brna se vydali nejstarší 

redaktoři Marek Čejka, Honza Bug a Matěj Drahota s p. uč. Bílkovou. 
Rozhodli jsme se, že cestu do 

dalekého Brna provtipkujeme. 

Takže vtipy ve stylu, že 

Morava je česká kolonie a že 

jdeme objevovat tuto zapome-

nutou část světa, nebo že na 

místě musíme jet šalinou, 

protože absence metra je tu 

jasná, jsme sršeli celou dobu. 

V Brně jsme měli možnost 

vidět a hodnotit ostatní časopi-

sy. Náš časopis tam byl podle 

mě zdaleka nejhezčí () a u 

některých mě překvapilo, že se 

do celostátního kola vůbec 

dostaly.  Honza Bug dodává: 

„Dovolím si vyzdvihnout, že na 

hodnotícím papíře u Puzzlíku stálo od 

neznámého autora slovo - Krásné! a Souhlas.“ 

Při prohlížení konkurence jsme zjistili, že 

existuje časopis, který se jmenuje „Puclík”. 

Náhoda? Nemyslím si! Setkali jsme se tu také se 

spřátelenou redakcí z Frenštátu. 

Po prohlédnutí časopisů jsme si 

poslechli teoretický úvod a 

vyrazili na workshopy, což je 

vždy moje nejoblíbenější část. 

Přihlásil jsem se na tvoření 

letáků, pozvánek a inzerátů, což 

vedla mladá rumunská lektorka 

Stefania, tudíž celý workshop 

byl v angličtině. Čekal jsem, že 

účast nebude příliš hojná, ale 

opak byl pravdou. Ačkoli 

nechápu, proč tam šly děti, které 

byly jasně z prvního stupně, 

když i mnozí starší nerozuměli 

všemu. Lektorka říkala spoustu 

zajímavých a užitečných věcí a 

bylo zajímavé poslouchat hodinu angličtinu. Na 

druhý workshop jsem se přihlásil na „Tvoření 

komiksů“, což bylo docela zavádějící, protože o 

komiksech se tam mluvilo velice pomálu a spíše 

paní ukazovala své výtvory a grafické editory. 
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Honza to vidí trochu jinak: „Pracovali jsme s 

grafickými programy, učili jsme se rozeznávat 

druhy komiksových bublin a správně řadit 

komiksová okénka. Dále jsme se dozvěděli něco 

o kresbách CHIBI a prohlédli jsme si výtvory 

slečny vyučující. Měli jsme dokonce možnost 

použít grafický tablet a namalovat si vlastní 

CHIBI postavičku.  Po pauze jsem zamířil s 

Matějem na workshop o rozdílech mezi poezií a 

prózou a o nejčastějších chybách v gramatice a k 

mému vlastnímu překvapení mě tento workshop 

zaujal mnohem více. Zopakovali jsme si základní 

pojmy o poezii, které i vy znáte z literární 

výchovy, poslechli si všelijaké úryvky z poezie, 

dostali doporučení na různé poetické i prozaické 

knihy a objevili dvacet nejčastějších 

gramatických chyb, kterých se dopouští 

spisovatelé knih. Bylo pro mě příjemné zjištění, 

že až na výjimky se těchto chyb většinou 

nedopouštím.“ 

Marek: Když nakonec došlo na vyhlášení 

výsledků soutěže, čekali jsme alespoň malý 

úspěch (první místo ...). V první desítce jsme se 

neumístili, ale byli jsme dvanáctí z šedesáti 

finalistů a navíc jsme dostali cenu poroty. Druhé 

patro zabodovalo - bylo osmé!!!.  

Abych to tedy shrnul - celý výlet se povedl a 

myslím, že se ukázalo, že naše snaha rozhodně 

není zbytečná! A navíc…nepíšeme pro soutěž, 

ale pro vás!!! 

Text Marek a Honza,  

foto Petr Ondryáš, Druhé patro 

 
 

Vánoční přání pro Nadační fond IMPULS se líbila 
Paní předsedkyně správní rady NF IMPULS Kateřina Bémová poslala poděkování za 

přání, které naše děti malovaly pro sponzory NF. Škola odeslala 150 přání, za 

které dostaly děti symbolickou odměnu-placku nebo třeba záložku.  

Text dopisu uveřejňujeme:   
Vážená paní ředitelko,  

dovolte mi poděkovat dětem Vaší školy, 

které nakreslily, namalovaly, vyrobily 

krásná vánoční přání, paní učitelce Marii 

Bílkové, která vše iniciovala, všem 

ostatním učitelům, kteří pomáhali a psali 

s dětmi přání, a v neposlední řadě Vám, 

protože bez Vaší podpory by tato krásná 

a dech beroucí akce nebyla možná. 

Všechna přání jsou krásná a je vidět, že 

děti je dělaly s láskou. 

A tak, jak z přání čiší upřímnost a touha 

pomoci tam, kde je to důležité, víme, že 

se dětem podařilo předat dál to podstatné. 

Ukázat, že je dobře umět pomoci tak, jak 

mohu, tam, kde chybí to nejdůležitější... 

zdraví. 

Paní ředitelko, děkujeme mnohokrát za 

vše, co jste pro náš Nadační fond 

IMPULS učinili. 

Šťastné a veselé Vánoce, hodně radosti a 

zdraví všem, za NF IMPULS 

Kateřina Bémová 

předsedkyně správní rady 
 

Ilustrace přání od Barbory Březíkové 
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Čertí řádění ve škole 

Vánoce se blíží a dva týdny před nimi k nám zavítal 

Mikuláš, čert a anděl. Některé děti byly vyděšeny a 

některé si naopak myslely, že nic srandovnější už 

nemůže být, dokonce jsem z jejich pohledů vyčetl něco 

v tom smyslu jako: „Ach, ty puberťáci si zase hrají.“  

Ale jednu věc měli všichni žáci (teda kromě páťáků) 

stejnou, ze začátku se všem čerti líbili, ale za minutku, 

dvě už skoro všichni nabírali. Musím přiznat, že čerti 

totiž dělali hrozný rámus. Jedna třída je ale dostala. 

Ztichli hned, jak přišli do 5. B, která jim 

zazpívala. Pro sebe jsem si říkal: „Ty páťáci 

si uměj poradit, takhle umlčet čerty.“ 

Všechny třídy dostaly odměnu a hned po 

zazvonění na další hodinu čekala netradiční 

návštěva také některé třídy na 2. stupni. U 

toho jsem ale už nebyl. Jenom u nás v 6. B 

nebyli, asi se nás báli. No, kdo ví, možná to 

bylo i dobře. 

                                 

Text Mišon, foto K. Holá 
 
 

Jeníček a Mařenka naruby a navíc anglicky 
Určitě znáte pohádku o Jeníčkovi a Mařence. 5. třídy na ni 13. 12. vyrazily do 

Českého Brodu. 
Celá divadelní pohádka není vůbec klasická a je z 

půlky mluvená v angličtině. Je spíše hraná jako 

reklama. Pan Mario vyrobí roboty Jeníčka a 

Mařenku, ve kterých jsou nainstalovány čtyři 

módy: normal, clasic, inteligent a turbo. Pan 

Mario je doprovází celým příběhem a figuruje 

v něm jako různé postavy (maminka, dřevorubec 

a ježibaba). Děj je následující: Jeníček a Mařenka 

jdou hledat jahody. Při hledání je napadne divoké 

prase, tak utečou a ztratí se. Ale uvidí malé 

okénko, a tak najdou domek ježibaby. A konec je 

také jiný než u klasické pohádky. Jeníček 

omylem vleze do skladu perníku ježibaby. Ta je 

místo do pece chce strčit na policii. Ale řekne, že 

jim dá pár otázek, a když odpoví správně, tak je 

pustí a ukáže cestu domů. To se jim povede, a tak 

se vrátí domů. Představení bylo velice srandovní 

a mně se moc líbilo.                

Wewerka 
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UNICEF: Adoptuj panenku a zachráníš dítě! 
Každá prodaná panenka (kterou ušili dobrovolníci a jsou to i děti) 

představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně 

UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním 

smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, 

tuberkulóza, dětská obrna). Toto očkování máme u nás v republice 

zajištěno, ale děti v rozvojových zemích ne. Rodina či jednotlivec, který 

panenku adoptuje (koupí ji za 600 korun), obdrží spolu s panenkou 

blahopřání UNICEF, které zašle tvůrci panenky se zprávou, že jeho 

panenka našla "svoji rodinu". 
 

Za štrůdly očkování a panenky!!!  
Už jste někdy pekli štrůdly ve škole? My 5. A 

jsme pekli už potřetí, a to v pondělí 5.12. a 

v úterý jsme je prodávali.   
Utržené peníze putují do UNICEFU na očkování 

dětí. A my za ně dostaneme panenky.  
Dělali jsme jablečné štrůdly a někteří si přinesli oříšky, 

mandle a rozinky, takže byly jablečnooříškové. Paní 

učitelka Kolpaková nám obstarala těsto, piškoty, 

skořicový a moučkový cukr. Pracovali jsme ve dvojicích. 

Jako první jsme museli oloupat a nastrouhat jablka. Potom jsme rozváleli těsto a paní učitelka nám na 

něj dala rozdrobené piškoty. Z jablek se musela vymačkat šťáva a pak se jablka rozložila na těsto. Pak 

už jen oříšky a skořicový a vanilkový cukr. Štrůdl jsme zabalili a paní učitelka ho dala na plech. Třída 

nádherně voněla po skořici a cukru. Je pravda, že pak se muselo uklidit! Což jsme obstaraly my, 

holky. Mezitím kluci s paní učitelkou odnesli štrůdly do jídelny a paní kuchařky nám je upekly. 

„Druhý den ráno jsme štrúdly nakrájeli na kousky a šli prodávat za 10 Kč kus. Byl to takový fofr, že 

jsme měli v půl osmé vyprodáno. Celkem jsme vydělali 1 290Kč,“ dodává druhá redaktorka Oliva. 

Všem kupujícím moc děkujeme.                                                             ačmE 
 

Štrůdlování   
pro UNICEF  - podrobná analýza: 

Spotřeba materiálu:  7 listových těst, 15 balíčků minipiškotů, 1 balíček skořice, 200 g moučkového 

cukru, trochu mouky, 4 vajíčka, hromada jablek, rozinek a ořechů, balení ubrousků 

Počet štrůdlů: 13  

Ztráty: kousek kůže Adélky Polákové (pachatel – struhadlo) 

Pomocníci: paní kuchařky a jejich úžasná trouba 

Výdělek: 1290 Kč  

Výsledek: 3 panenky po 600 Kč, 3 oočkované děti! (Nevychází vám to?  To je matematika života :o)) 

 Text a foto H. Kolpaková 

Ptali jsme se náhodných kupujících: 

Dan 3. C a Martin 5. B 
Co říkáš na akci štrůdly pro Unicef? 
D: Moc se mi to nelíbilo, protože jsem si štrůdl nestihl koupit.  M: Štrůdly byly hned vyprodané! 

Víš, co je Unicef? 
D: Lidé, kteří pomáhají dětem v Africe. M: Už si nevzpomínám. 

Chtěl bys tuto akci ještě zopakovat? 
D: Určitě. M: Ano, ale chtěl bych, aby se do ní zapojila i naše třída. 
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ŠKOLNÍ FOTOSOUTĚŽ!!! 

ŠKOLNÍ FOTOSOUTĚŽ!!! 

ŠKOLNÍ FOTOSOUTĚŽ!!! 

1.    Můj mazlíček - nafoť svého pejska, kočičku, želvu, morče… při akci, 

v detailu, zajímavě, zaměř se jen na zvíře 
 

2. Lidi v pohybu - při sportu, v běžných akčních situacích, ve škole o 

přestávkách - nezapomeň se foceného zeptat, zda můžeš fotku zveřejnit!!! 
 

3. Zajímavé detaily – přírody, domů, lidí, zcela volné téma... 

 
 

Podmínky: 

Podmínkou je série 5 fofografií jednoho autora,  

snímky by měly mít originální názvy,  

fotografie mehou být z různého ročního období. 

Velikost nejvýše 5 MB a ve formátu JPG (doporučujeme rozlišení 300 dpi). 

 

Fotky přines do konce ledna na flashce ke stažení v souboru, který bude 
označen jménem, příjmením a třídou. Každou fotografii označ příjmením a 

originálním názvem (jako u ukázek)! Odevzdej p. uč. Bílkové. 

 

Na chodbě proběhne opět hlasování o nejpěknější fotce, odměna vás nemine! 

 

Foťte!!!   Foťte!!!   Foťte!!! 

 

 

M. Bílková:  

Lovíme krásu 

       K.Holá: Opilec K.Fridrichová: 

Stařec plný stínů 

 

Foto z archivu minulých ročníků 

 
 



Žijeme ve škole… 

 

Puzzlík 2016 / listopad  9 

Jak žijí feťáci? 
Osmé a deváté ročníky měly v prosinci možnost absolvovat zajímavou protidrogovou akci - 

Protidrogový vlak. Revolution Train je speciálně vybavená multimediální mobilní vlaková 

souprava, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí 

primární prevence pro děti. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně 

zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy. O 

tom, že vlak na žáky opravdu zapůsobil, svědčí příspěvky osmáků: 
Při příchodu do vlaku jsme mohli vidět 

obrázky z policejních zásahů proti drogovým 

dealerům (dealer je člověk, který vyrábí a 

prodává drogy). Dále jsme si mohli 

prohlédnout obrázky a následně i popis 

různých druhů drog. Napsali jsme krátký 

dotazník, kde byly otázky typu: V kolika 

letech jsi zkoušel kouřit apod. Po vyplnění 

první části testu jsme vešli do dalšího vagónu, 

kde po stěnách byly vytvarované plasticky 

vnitřnosti člověka (to mě osobně trochu 

překvapilo), a to se během procházení vlakem 

měnilo, vnitřnosti (a prostředí) tmavly, jak se 

ničily, bylo vidět, jak drogy ničí lidský 

organismus. Spustil se film a po každé pauze 

ve filmu jsme diskutovali o otázkách, týkajících se děje. Jak skončila první část příběhu, postoupili 

jsme do dalšího vagonu, kde se děj z filmu právě odehrával (například první místnost byla diskotéka). 

Na začátku se mi vlak moc nelíbil, ale potom to bylo lepší a lepší. Jelikož už jsem pár přednášek o 

nebezpečí drog měl ve škole, toto mě zase o pár zkušeností a informací obohatilo. Příběh na mě udělal 

velký dojem a někde mě svou realitou i vystrašil. Bylo to velmi pěkně natočené a zpracované. Pro 

malé děti, které s drogami ještě žádné zkušenosti nemají, bych tento protidrogový vlak 

doporučil. Alex 

Líbilo se mi provedení, že to bylo realistické. Petr 

Včerejší akce byla skvělá, líbil se mi celý 

příběh, i když byl smutný. Velice mě 

překvapilo, jak vypadá drogové doupě. 

Tereza 

Byl to zážitek a myslím, že snad nikdy drogy 

brát nebudu, vypadalo to hodně nechutně. 

Lukáš 

Líbilo se mi, jak je to udělané (vnitřnosti na 

zdech, napodobení prostředí, jaké bylo ve 

filmu, napodobení toho, že jsme opilí, 

dotazníky…) a zastrašilo mě chování lidí - 

„feťáků“, jejich vzhled, závislost, injekční 

stříkačky, prostředí, ve kterém žijí. Eliška 

Nikdy by mě nenapadlo, že bych brala drogy a 

protidrogový vlak to ještě upevnil. Měli to úžasně vytvořené a myslím, že si to budu dlouho 

pamatovat. Tereza 

Měli to suprově provedené, takže kdo to viděl, ten se drog se nedotkne. Zaskočilo mě, jak moc jsou ty 

drogy škodlivé a že každý feťák začínal u cigaret a skončil třeba na heroinu. Veronika 

Krutá realita, kterou nás vlak provedl, mi potvrdila, že drogy jsou strašná věc. Zděšení jsem zažil 

z pelechu narkomana. A zaujalo mě ještě něco. Víte, co je drogou 21. století??? Odpověď mě velmi 

překvapila - cukr! Tomáš 

Líbilo se mi, že tam byly různé ukázky ze života, co se všechno může stát.  Barbora 
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Nejvíc mě vyděsilo, jak ti lidé dopadnou, co všechno pro tu drogu udělají, ale bylo dobré vidět, že se 

někdy z toho i dostanou. Taky mě vyděsilo, že závislí přijdou o všechno - o rodinu, přátele, domov. 

Vlak ukazuje i to, jak dopadne feťák, jak mu začnou selhávat orgány, jak si sáhne na úplné dno, jak 

může umřít na předávkování, třeba sám v opuštěném domě, kde ho najdou, až bude pozdě. Marek 

Líbilo se mi tam všechno, už vím, že nikdy nezačnu brát drogy, protože můžu dopadnout blbě. Ten 

příběh Petry a Marcela mi včera furt probíhal hlavou. Bylo mi jich líto, ale na druhou stranu tak 

nemuseli dopadnout. Karolína 

Moc se mi tam líbilo. Bylo to hrozně naučné. 

Až mi z toho běhal mráz po zádech. Nikdy bych 

nechtěla takhle dopadnout. Iva 

Na protidrogovém vlaku se mi líbilo, že když 

byla projekce, pak vyjelo plátno nahoru a ocitli 

jsme se v nějaké situaci z toho filmu - bar, 

drogové doupě, autonehoda... Tomáš 

Znechutilo mě, jak feťáci a bezdomovci v tom 

příběhu bydleli. Celkově se mi to moc líbilo a 

doporučil bych to každému, kdo tam nebyl. 

Tomáš 

Měli jsme tam různé simulace - byli jsme ve 

vězení, zažili jsme bouračku, jak vypadá drogové doupě. Já si vzala poučení, že nebudu brát drogy ani 

pít a nebudu řídit opilá. Adéla. 

Foto M. Randíková 

 

 
 

 

 

„Mámi, cítíš to? Vůně vanilky, vánočního 

cukroví...” 

„Cítím, cítím - sousedi se ale mají!” 

 

Maminka řekne Pepíčkovi: „Pepíčku běž 

zapálit vánoční stromeček.“   

Pepíček za chvíli přijde: „A svíčky taky 

mami?“ 

 

 „Představte si, poprvé se nás sešel na 

štědrovečerní večeři sudý počet lidí!“ – 

„Jak to, vždyť jste byli tři!“ – „Jo, ale 

potom přijelo 17 hasičů!“   

 

 „Tati, a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se 

pětiletý syn otce pod stromečkem. „Když 

se podívám na většinu etiket z dárků, tak 

bych řekl, že z Číny.“   
 
 

 

Na Vánoce: 

Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí: 

„Maminko! Hoří stromeček!“  

„Neříká se hoří, ale svítí.“ 

Pepíček se vrátí do obýváku a za chvíli 

křičí: 

„Mamííí! Už svítí i záclona!“ 

 

 „Mami, já bych 

chtěl k Vánocům 

psa!“ prosí Michálek 

maminku. „Nic si 

nevymýšlej, budeš 

mít kapra, jako my 

všichni.“ 

 

Milý Santo, protože jsem byl letos tolik 

hodný, přál bych si k Vánocům bundu - ze 

SOBÍ kůže!
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100 let  

od narození 

Miloše Šolleho 
Letos v prosinci to bylo 

přesných 100 let od chvíle, 

kdy na svět přišel archeolog, 

který učinil významné objevy 

na Staré Kouřimi a podle 

kterého se jmenuje naše 

škola - Miloš Šolle.  

Narodil se 11. 12. 1916. 
Ačkoli se Miloš Šolle specializoval při vykopávkách na raný středověk v Čechách, jeho láska 

k historii se zrodila již na střední škole, kde si oblíbil díky svému profesoru období starého 

Řecka. O něm napsal svou práci na téma „Geometrický styl v Řecku”, díky níž dostal jako 

první archeolog po válce titul PhDr. Od roku 1948 prováděl archeologický výzkum na Staré 

Kouřimi, kde během dvaceti let odkryl část dávné historie našeho města, například devadesát 

metrů dlouhou halovou stavbu. V roce 2004 zemřel a o tři roky později se po něm 

pojmenovala naše škola. O jeho bádání vyšla nejedna kniha. Zajímavostí je například, že 

vykopávek se účastnila i naše paní ředitelka.         

Text Marek, foto ze Staré Kouřimi M. Bílková 

 

Pojďte do čokoládovny 
Předvánoční program turistického kroužku byl jasný. 9. 12. jsme byli v čokoládovně, 

svíčkárně a v ZOO v Šestajovicích. 
V Šestajovicích jsme všichni vyběhli nejdřív 

k prasátkům, ovcím, andulkám, králíkům, výrovi, 

slepici, kachnám, poníkům, morčatům a nakonec 

ke kozám. Když jsme se vyblbli se zvířaty, tak 

jsme šli do svíčkárny. Rozdělili jsme se na 

poloviny. Jedna skupina si nakupovala svíčky a 

druhá si mohla vybrat tvar svíčky a obarvit ji 

podle své fantazie. Nakoupili jsme a udělali si, co 

jsme chtěli, a vydali jsme se o kousek dál do 

čokoládovny. I tam jsme se rozdělili na poloviny.  

První malovala na bílou čokoládu barevnou 

čokoládou a druhá si šla ozdobit mléčnou 

čokoládu například mandlemi, sušeným ovocem 

nebo kokosem. Když měli všichni hotovo, tak pár 

dětí nevydrželo a vrátilo se ke kozám a mazlili se 

s nimi. Ostatní šli k prasátkům a poníkům. 

Kozičky byly tak roztomilé, že se nám od nich 

ani nechtělo. Mates komentuje: Myslím, že jsme 

všichni odjeli s novými zážitky a s plnými 

břichy.          Oliva 

 
 

Výsledky olympiády v Čj 8. a 9. ročník pro r. 2016/2017 
Olympiády se účastnilo 13 žáků, nejlepší dva postupují do okresního kola, které se koná v únoru. 

Gratulujeme!!! 

 Umístění  Mluvnice  Sloh   Celkem Jméno a třída                                      
     1.  20 bodů  10 b.  30 b. Marek Čejka z 9.A  
      2.  19 bodů 9 b. 28 b. Jan Bug z 9. A  
      3.  13 bodů 9 b. 22 b. Barbora Pavelková z 9. B 
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      Noemova archa 
Na to, kolik měl Noe zvířat na své 

arše, jsme se byli podívat v nové 

budově Národního muzea. 
Cestou do muzea nás pohltil dav demonstrantů, 

kteří měli namířeno na Václavské náměstí, aby 

si připomněli 17. listopad. Bylo to vzrušující, 

kolem plno policistů, z auta přes amplion hrála 

hudba a lidé skandovali různé hlášky. Když se 

nám konečně podařilo oddělit se od davu 

demonstrantů, dostali jsme se do muzea, 

abychom se podívali na Noemovu archu a 

zvířata, která měl podle Bible Noe zachránit 

před potopou. Na lodi byla zvířata od pavouků, 

brouků přes hady, ptáky až po bizona, tygra jiné. 

Pochopitelně vycpaná. Ani spočítat se to nedalo. Po 

muzeu naše cesta vedla ještě do Dinoparku na 

Harfě. 

Nejvíc se mi tu asi líbil 3D film, který byl velice 

pouta-vý svým zpracováním. Na střeše, kde se 

nachází Dino-park, jsme si zahráli na dinosauří 

žebra, vyfotili se v kleci s dinosaurem, prohlédli si 

různé druhy těchto obrů i pár koster. Moc se mi 

tam líbilo, a alespoň vím, jak asi vypadali ještěři 

v pravěku. 

Michal 
 

 

Science show v Podolské vodárně 
Klub vodních strážců, kterého jsme členy, nás s bratrem pozval do vodárny v Podolí 

na Science show. 
Nejdříve jsme zhlédli zajímavé chemické pokusy, 

následně si i některé vyzkoušeli. 

Dozvěděli jsme se, jak si pomocí peroxidu vodíku a 

hypermanganu vytvoříme džina z láhve, viděli jsme, 

jak se chová kapalný dusík (1.foto) a že se s ním dá 

zažít 

spousty legrace. Vyzkoušeli jsme si, že sítkem vždy 

nemusí voda protéct, že se dá z vody uválet kulička a 

jaké to je mít politou ruku kapalným dusíkem. 

Abychom se protáhli po dlouhém pozorování pokusů, 

vyšlápli jsme osm pater na vodárenskou věž, a i když 

byla mlha, byl pohled na vodárnu z vrchu krásný 

(2.foto), i část Prahy byla vidět. Při odchodu nás klub obdaroval knihou Příběh vody. Krásný zážitek.

   

Text a foto Fífa, vodní strážce 
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7 tipů, 
kam jít 

o Vánocích 
O Vánocích je jen málo věcí k vidění, většina lidí sedí doma u pohádek a krmí se 

cukrovím. Ale kdo hledá, ten najde…  

1. Zámecké zimní prohlídky 
Zimní prohlídky nabízejí možnost prohlédnout si hrady a 

zámky z jiné perspektivy. Takovou prohlídku nabízí třeba 

Pražský Hrad, Hluboká nad Vltavou, Nové Hrady, či 

Dětenice. Doporučuji Dětenice kvůli zdejší středověké 

krčmě. Tady vám středověce vulgární personál místo 

menu přinese Žrádelník, okusíte pravou staročeskou baštu 

(vlastníma rukama) a na záchod si dojdete do Výsernice.  

 

2. Terčino údolí v Novohradských horách 
Do Nových Hradů míří turisté kvůli středověkému hradu 

a také kvůli národní přírodní památce - anglickému 

zámeckému parku Terezie Buquové ze 17.st. 

Romantickou procházku Terčiným údolím lemují stylové 

stavby a vrcholem je umělý 20 m vysoký vodopád. 

V zimě stojí opravdu za to! Voda totiž tvoří krásné 

rampouchy a led vodopád doslova obalí.  
 

3. Ledárium ve Špindlerově mlýně 
Ledárium ve Špindlu určitě nabízí zajímavý zážitek. Po dobu 

čtyř měsíců zde budou v prosklené galerii vystaveny sochy 

z ledu. Akce potrvá do března. 

Takže času dost. 

 

4. Třebechovické muzeum betlémů 
Vánoční atmosféru si přivezete určitě z Třebechovic pod 

Orebem. V muzeu betlémů je vystaven Proboštův betlém. Je 

pohyblivý, mechanický a byl vyroben před 100 lety. Jako jediný 

betlém byl prohlášen za kulturní památku. 

 

 

5. Anděl páně 2 
Anděl páně 2 je pohádka letošních Vánoc. 

Recenze jsou samá chvála, je to prý sranda! 

Já se taky pojedu mrknout.   

Tak hezké výletování! 

Jonáš 
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Fantastická zvířata 
Mlok Scamander je britský kouzelník, který 

přijel do New Yorku se záhadným kufříkem.  

V něm se nachází obrovská sbírka vzácných 

magických tvorů z cest kolem světa. Co se 

asi stane, pokud mu některá (a trochu 

nebezpečná) zvířata z kufříku uniknou? 
Film má samozřejmě spojitost se sérií Harry Potter. 

Děj filmu se odehrává přibližně 70 let před 

příběhem Harryho Pottera. Rowlingová říká, že 

Harry Potter je „mrtvý“, tím myslí, že se jí 

Fantastická zvířata líbila, takže bude pokračovat, 

kdežto v Potterovi už ne. Mně osobně se film moc 

líbil. Byl mnohem lepší, než jsem čekal. Dost akční a napínavý. Pokud se i vy na něj někdy kouknete, 

tak moje nejoblíbenější fantastické zvíře byl „Větvík“.                           Text Alex, foto internet 
 

Lichožrouti 
Mezi fantastická „zvířata“ se dají určitě 

počítat i čeští lichožrouti! 5.A si naposledy 

zaplavala a pak společně vyrazila do kina, 

aby si užila lichožroutský příběh osamělého 

malého hrdiny, boj proti lichožroutské 

mafii a nakonec vítězství dobra a 

spravedlnosti! 

Autor ilustrace Viky z 5.A 
 

 

Jaké to je být čert? 
Mikulášská nadílka ve Ždánicích probíhala tak jako všude 5.12. 

Konala se v místní sokolovně. Před 17. hodinou se začaly děti scházet a v té době už v „pekle“ bylo 

veselo, protože čerti onemocněli. A tak přišla náhrada v podobě Terky Novotné a mě. Od hlavního 

čerta jsme dostaly rohy, ocas, košťata a zvonečky. Taky nás pěkně začernil, prý proto, že teď jsme 

jeho pomocníci. Když jsme všichni vyběhli z „pekla“, tak některé děti se nás začaly bát a utíkaly 

k maminkám. Až když jsme začali s dětmi tancovat, tak to bylo v pohodě.  

Pak jsme všichni přivolali Mikuláše s andělem a ti za básničku nebo písničku dali dětem nadílku 

v podobě sladkostí, jablíček a medu. 

Dělat čerta bylo super, protože ne každý do „pekla“ může.      Oliva 
 

 

Pro skauty přišli čerti! 
I my skauti z Kouřimi máme mikulášskou nadílku. Tentokrát byla 4. 12. ve skautovně. 

 

Tak si sedíme všichni u krbu a tu najednou 

zhasnou všechna světla, svítí pouze oheň. 

Slyšíme, jak se otevírají dveře a vtom do 

místnosti vběhnou dva čerti a za nimi vkráčí 

Mikuláš.  

Čerti běhají po místnosti a každému ušpiní tváře.  

A najednou se rozsvítí. Postupně chodíme 

Mikuláši říkat básničky. Za každou hezkou 

básničku dostaneme balíček s ovocem a slad-

kostmi.  

Mňam, to se máme.                               

Wewerka 
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Co si přejeme k Vánocům 

 

Martina 5. B: megavelkého 

plyšového medvěda 
 Míra 9. A: vrtulník na dálkové 

ovládání 
Kačka 5. B: živého koně Zuzka 4. A: kolečkové brusle 
Aneta 5. B: křečka Martin 5. B: XBOX ONE 
Michal 7. tř.: auto na ovládání Tomáš 3. C: nový mobil Iphon 6S 
Adam 3. A: koloběžku Tomáš 7. A: nový počítač 
Kristýna 6. A: polymerová 

hmota - fimo 
Markétka 2. B: elektrického koně, na 

kterém bych mohla jezdit 
Ema 5. A: svůj vlastní pokoj Adam 3. C:  Pie Face (hra) 
Lukáš 1. A: dron hotwheels Tomáš 6. A: foťák 
Terezka 2. A: foukací fixy Ondra 8. B: oblečení k uniformě 

Matěj 3. C: playstation 2 Dominik 6. B: detektor kovu 
Matěj 5. B: notebook Tadeáš 3. A: skateboard 
Matyáš 7. třída: oblečení Matěj 9. A: knihu Šimon 6. B: airsoftku 
Tomáš 8. B: psa Terka 4. B: mandaly Šárka 3. B: robotického psa 
Pavel 8. A: playstation 4 Nela 4. B: nový polštář Petra 6. B: brusle 
Ester 5. A: koně Agátka 4. B: plyšáka David 5. A: psa 

Míša 5. A: povlečení Vláďa 1. B: traktor Tom 5. A: nový pokoj 
 

Žáky zpovídali mladší redaktoři, ilustrační foto dárku „koně“ K. Moravcová 

 

Proč se nesmát?   . . .   Vždyť smích je zdravý  !
 

Proč žijí žraloci ve slané vodě? 

Protože v pepřové by slzeli. 

 

 

Zavolá si pán klučinu a ptá se ho, jak se 

jmenuje? „Jako můj táta.“ „Dobře, a jak se 

jmenuje tvůj tatínek?“ „Přece jako já.“ „No 

a jak se teda oba jmenujete?“ nevzdává to 

pán. „No stejně přece!“ 
 
 

Malý Míša přijde domů od zubaře a maminka 

se ho ptá, jestli ho ještě ten zoubek bolí? „To 

nevím, mami, pan zubař si ho nechal u sebe.“ 

 

U večeře se chlubí Pavlík tatínkovi: „Tati, 

zbavil jsem babičku zlozvyku, už si nekouše 

nehty!“ „To jsi hodný kluk a jak se ti to 

povedlo?“ „Zakopal jsem jí zuby na zahradě!“ 

 
 

 

Malý Petřík se ptá své maminky, proč má tak 

velké břicho? „Čekám tvou sestřičku,“ odpoví 

maminka. Přijdou na nádraží a Petříkovi padne 

do oka břichatý pán, a tak neváhá a běží se 

zeptat, co že to pán čeká? „Čekám na vlak,“ 

řekne pán Petříkovi, který ho pohotově hned 

poprosí: „A kdyby z toho bylo nakonec jízdní 

kolo, dal byste mi ho?“ 

 

 
 

 

 

Perličky z Kamiliny krabičky 
 Paní učitelko, vy máte nějaký jiný pracovní sešit než my? No, já to mám s výsledky..... 

Jo, to je ten kouzelnej.¨ 

 Co je to SMS?.... archaismus, historismus nebo neologismus? Je to modernismus. 

 Moje máma je masařka... pracuje v masně. 

 Sáňky - je to rozmnožné slovo. 

 Potřebuji vysvětlit přívlastek. Vůbec nechápu, jak se to počítá. 

 Já jsem zapomněla dát vařit nádobí. 

 Fuj, na mě tu svítí vedro. 

 Nezapomeň zítra zaplatit ty peníze. 
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Dostáváte pod stromeček knihu?  

Ptali jsme se na oblíbenost knih ve 4. A 
 Zajímalo nás: 

1) Co nejraději čteš?  2) Jaké máš rád hrdiny a proč? 

3) Co čteš právě teď?   4) Co si přeješ pod stromeček? (Bude tam i kniha?) 
 

Roman   

Nejradši mám Pata a Mata. 

Piráty z Karibiku. Mně se prostě líbí. 

Čtu Mikeše. 

Hasičské auto na dálkové ovládání. 
 

Viktor  

Nejraději čtu detektivky a fantasy. 

Mám rád Supermana, protože má laserové oči. 

Čtu Labyrint Bestie. 

Přeju si nůž motýlek, mačetu, pytel na sezení a 2 

v1 notebook a tablet, oblečení. 
 

Kačka  

Knihy o koních. 

Koně, protože jsou krásní a mají pěknou hřívu. 

Právě čtu Farmu Sonnenhof- Vzácný host. 

Přeju si pod stromeček knihu, tablet a koně. 

 

Lukáš M.  

Detektivky a Deník malého poseroutky. 

Poseroutku a detektivy, protože hledají vrahy. 

Čtu zrovna Deník malého poseroutky. 

Přeju si Transformers, Lego City, Lego Minecraft 

a celou rodinu pohromadě. 
 

Eliška  

Nejraději čtu Harryho Pottera. 

Mám ráda draka ze Shreka. 

Přeju si nový penál a tašku. 

 

Lukáš K.  

Tarzana. 

Spidermana a Avangers, protože jsou to roboti a 

umí střílet pavučiny. 

Čtu Tarzana. 

Od Ježíška chci loď na dálkové ovládání, telefon 

a velkou postel. 

 

Erik  

Velký železniční příběh a Narnii. 

Robinsona Crusoa, protože musel přežít sám na 

ostrově. 

Čtu Bílého Tesáka od Jacka Londona. 

Přeju si lyže, lego, knížku Vinetou, bundu, 

pyžamo, mikinu a televizi. 

 

Marie  

Winx Club. Je to moje oblíbená kniha. 

Harry Potter, protože kouzlí. 

Čtu knihu Moje ségra je upír. 

Přeju si k Vánocům třeba nový mobil, oblečení, 

kočár na panenky, kolíbku, oblečky pro panenky 

a nové kolo. 

 

Zoltán  

Nejradši mám detektivky. 

Nejradši mám Spidermana, protože umí být jako 

pavouk. 

Čtu teď Chlapce a jeho robota. 

Chci pod stromeček nůž, knížku Harry Potter a 

Jelly Bean, to jsou bonbony. 
 

 

 

Nakreslil na PC Mates 



Bavíme se… 
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Napsali a nakreslili Mates a Fífa 

 



Bavíme se… 
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České vánoční pohádky jsou cenzurovány! 
Za pár dní je Štědrý večer a spousta lidí se již těší 

z vánoční nálady. Peče se cukroví, balí se dárky, zpívají se 

koledy a… těší se vánoční pohádky. Ale letos tomu tak 

nebude.  
Absolutně drzý krok si v České republice dovolila Cooca-Cola. Kvůli 

této firmě si nepustíte v televizi klasickou českou vánoční pohádku. Nebo 

alespoň většinu z nich. Pamatujete si, jak jste s rodinou společně 

sledovali na Vánoce Popelku? Tak na to zapomeňte, už ji v televizi 

víckrát neuvidíte. Cooca-Cola totiž označila tyto filmy jako 

„antireklamní“, protože podkopávají oblíbenost upoutávek na tento 

nápoj. Je totiž pravda, že když vám doprostřed Popelky pustí reklamu na cooca-cola, kde Santa přijede 

v ohromném nákladním autě, nadšení z toho nejste. Rozhodně ale vhodným řešením není zákaz 

pohádek, ne? Nebylo by lepší zakázat reklamy? Coola  ale podala trestní oznámení na české vánoční 

pohádky, jako důvod uvedla nevhodnost pro veřejné vysílání. Také si myslíte, že je to hloupost? 

Ministerstvo si to ale nemyslí. Ještě přidat zákon o zákazu šíření tradičního Ježíška jako symbolu 

Vánoc a můžeme se rovnou přejmenovat na Spojené státy české. 

Honza  
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