
Žijeme ve škole… 

 

Puzzlik 2016 / září  1 
 

 



Žijeme ve škole… 

 

Puzzlik 2016 / září  2 
 

Stalo se 
25.-29.7. proběhl příměstský tábor 
8.8. v rámci tábora Lonzy Biotec keramičili účastníci 
v naší škole 
1.9. byli přivítáni slavnostně na MěÚ nastupující 
prvňáčci 
5.9. proběhl adaptační kurs pro 1. třídy 
7.9. začala plavat 3.B a 4.B 
8.9. vyrazila na plavání i 5.A 
12.9. se konala ukázka a nábor taekwonda 
19.9. proběhl program v rámci akce „Živá historie do 
škol“ věnovaný Karlu IV. a jeho době, účastnili se 
žáci od 5. tříd 
21.9. běhali zástupci 4.-9. tříd na okresním přeboru 
v přespolním běhu v Kolíně 
23.9. se konal atletický trojboj 4. a 5. tříd v Kolíně 
26.9. je ředitelské volno, neboť pedagogové se školili 
27.9. je ředitelské volno, neboť pedagogové se školili 

Stane se  
30.9. mají 2.AB hry v přírodě 
3.10. jede 5.A na dopravní hřiště do Kolína 
3.10.-12.10. lze nosit do školy starý papír, 
prosíme balíky dobře svázat, zvlášť karton, 
noviny a časopisy 
4.10. proběhne turnaj v minikopané v Kolíně 
- pro žáky 2. stupně 
6.10. na 1.stupni proběhne prezentace akce 
„Ovoce do škol“ 
7.10. se všichni žáci účastní varhanního 
koncertu v kostele sv. Štěpána 
8.10. jede poprvé KMD na představení Pan 
Kaplan má třídu rád, Divadlo ABC, součástí 
akce je prohlídka divadla 
12.10. má dopravní hřiště 5.B 
14.10. se děti od 5. ročníku účastní 

dobrovolnických prací ve městě a škole 
v rámci celostátní akce 72 hodin 
dobrovolnických prací 
14.10. bude první putování turistického 
kroužku 
17.10. je ředitelské volno, neboť se 
pedagogové školí 
21.-22.10. se koná minikurz nových 
redaktorů Puzzlíku 
24.10. navštíví 2.AB svíčkárnu 
v Šestajovicích a přespí ve škole 
26.-27.10. jsou podzimní prázdniny 
28.10. státní svátek 
 
Fotografie: Adaptační kurz 1. tříd, 
program o Karlovi IV. a přespolní 
běh, M. Hampejsová, V. Hrebíčková 
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Poprvé sedím ve školní lavici! 
A je tu další školní rok a s ním i noví prvňáčci, budou se stejně dobře učit jako my? 
Zeptali jsme se na první dojmy ve škole. Prvňáčci ochotně odpovídali na otázky. 
Zatím se učí jen číst, psát a počítat do deseti. Co je ale čeká? 

Andrejka chodí do 1.A. Moc se těšila do školy, ale zklamalo ji, že dostávají moc úkolů. Přijde jí 

super, že v 1.A je dobrá nálada. 

Péťa chodí do 1.B. Vadí mu brzké vstávání do školy, ale mají moc hodnou učitelku, která dobře 

učí. Nesedl si s jedním spolužákem. 

Andrea z 1.A. I ona se do školy moc těšila a myslela si, že se tam bude jenom učit. Překvapilo ji, že 

ve škole je družina, kde si může hrát.                                                   Ptala se Oliva 
 

Ondra 1.B  
Na co ses těšil do školy? Těšil jsem se na zahradu a na nové kamarády. 

Jaký předmět tě nejvíc baví? Nejvíc mě baví výtvarka. 

Proč? Protože vyrábíme hezké věci. 

Líbí se ti ve školní družině? Ano, líbí. 

Co se ti nejvíc líbí? Máme hezkou 

paní vychovatelku. 

Co tě na začátku roku překvapilo? 

No přece paní vychovatelka. 

Ptal se Mates 
 

Marek 1.B Těšil jsem se hodně na 
zábavu v družině. Můj nejoblíbenější 
předmět je výtvarná výchova, protože 
si rád maluji. A moc mi chutná jídlo 
ve školní jídelně.  

Dan 1.B  Do školy jsem se vůbec 
netěšil. A kupodivu mě nic 
nepřekvapilo.                  Ptal se Fífa 
 

Andrejka 1.A 
Co se ti líbí ve škole? Že sedím sama a můžu se roztahovat. 
Co tě překvapilo? Že máme hodnou paní učitelku.  
A co se ti nelíbí? Krátká přestávka. 
Karinka 1.A 
Co se ti líbí ve škole? Že se hodně učíme. 
Co tě překvapilo? Že paní učitelka je milá. 
A co se ti nelíbí? Nic. Líbí se mi vše.      Ptala se Wewerka, foto je z adaptačního kursu 
 

Karel 1.A se těšil na první třídu,  protože chtěl mít novou paní učitelku a najít si nové kamarády. Ale 
netušil, že se bude muset učit číst, psát a počítat. Naštěstí si už našel kamarádku.   Ptal se Chondra 
 

Honzík dojíždí z Brníku, je mu 6 let a chodí do 1.A. Má rád tělocvik a nemá rád matematiku.  Ve 
školce si myslel, že škola je velký hrací koutek. Když ráno vstane, tak se nejvíc těší na kamarády.  
Školu by popsal jedním slovem: zábava.  

Zjistila ačmE 
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Živá historie do škol??? Ano, a to sice doba Karla IV. 
V pondělí 19. září se starší děti zúčastnily programu o Karlu IV. Po třídách jsme 
chodili na různá stanoviště, na kterých jsme se koukali na film, učili se psát brkem, 
dověděli jsme se něco o módě z doby Karla IV, zkusili jsme si, jak se vyrábí krouž-
ková zbroj nebo jak se tká na stávku. 
Nakonec proběhla slavnostní korunovace, ve které jsme napodobovali celý 
ceremoniál. 
Program byl zábavný, bylo jasné, že naší zábavě museli pořadatelé věnovat spoustu 
času. Za to jsme všichni rádi, protože to bylo zajímavé, poučné a byla to legrace. 
A ještě ke všemu jsme to měli místo učení.                                                                           Mates 

A co další názory??? 
Mišon: 
K 700. výročí narození  
Karla IV. jsme měli ve škole 
pořad „Doba Karla IV.“. Ve 
škole nám připravili pět 
různých stanovišť, kde jsme si 
vyzkoušeli, jaké to bylo v době 
Karla IV.  
Na 1. stanovišti nám třeba 
promítali film o Karlu IV., ve 
kterém byly zaznamenány 
nejvýznamnější události jeho 
života.  
Na 2. stanovišti nám ukázali a 
vysvětlili výrobu kroužkové 
(drátěné) košile a popsali nám 
kompletní výstroj rytířů. A 
také jsme si vyzkoušeli souboj 
s kopím na simulační dráze. 
U 3. stanoviště nás čekalo opisování dobového písma brkem a tuší (jsem rád, že dnes už tak 
nepíšeme). 

Na dalším, 4. stanovišti jsme si 
vyzkoušeli, jak bylo časově 
náročné tkát na jednoduchém 
domácím stavu. Podle obrázků 
různých lidí jsme vybírali oděvy 
vhodné jejich společenskému 
postavení. 
Na závěr jsme sehráli 
korunovaci Karla IV. a jeho 
ženy Blanky. 
Nakonec bych řekl, že jsme si to 
všichni užili. 
Jonáš: 
Program byl poměrně zajímavý 
a představil nám Karla i 
s dobou, kdy žil, akorát to 
stěhování bylo trochu chaotické 
☺. 
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ačmE: 
Na celém programu se mi nejvíc líbila 
korunovace a film. Myslím, že to byla 
jedna z hodně zajímavých akcí, která tady 
kdy byla. 
Wewerka: 
Pořadatelé měli pořad „Doba Karla IV.“ 
hezky připravený- od filmu až po výcvik 
rytířství. Nejvíc se mi líbil film o Karlu 
IV. Zajímavá byla i korunovace. Celou 
akci hodnotím velmi dobře. 

Peyber: 
Program byl velmi dobrý. Jen mě překvapilo, že tam byly 
pasáže, které jsme třeba v dějepise neměli. Nejvíc mě 
bavilo dělání kroužkového brnění. Bylo to lehké a pro 
někoho jako já to bylo i velkou inspirací. Bavila mě ještě 
korunovace. Ale co mě třeba nebavilo, bylo to psaní. 
Bylo těžké napodobit písmo a navíc mi ho inkoust celé 
ničil. Jinak to bylo celé zajímavé a inspirující. 
A ostatní mimo redakci? Hodnotí dívky ze 6.A: 
Eliška:  
Nejvíc mě bavilo vyrábět z kovových kroužků košile a ta 
korunovace. A překvapilo mě, kolik toho Karel IV. 
postavil! 
Tereza:  
Nejlepší bylo jezdit na dřevěném koni, když mě táhly 
čtyři kamarádky. A dozvěděli jsme se, že byl Karel IV.  
šestkrát korunovaný! Moc se mi to líbilo. 
Karolína:  
Překvapilo mě, jak se vyráběla košile z kroužků a že na ni 

bylo potřeba asi 20 000 
kroužků. Líbilo se mi i 
tkaní pásků. Zažili jsme 
korunovaci spolužačky 
Terky a Matyáše, kteří 
představovali Blanku a 
Karla. Vyzkoušeli jsme 
si středověké oděvy a 
psali dost těžkým 
středověkým písmem. 
Super. 

 

 
 

 



Žijeme ve škole… 

 

Puzzlik 2016 / září  6 
 

Táborníci vyrazili za zvířaty 
První den příměstského tábora Základní školy Miloše 
Šolleho Kouřim strávily děti v překrásném přírodním 
prostředí Farmy Blaník u Vlašimi.  
Rozlehlý areál Farmy zrekonstruoval do současné podoby producent a 
prezident Miss ČR Miloš Zapletal. 
Ve velmi pěkném romantickém prostředí, z něhož je nádherný výhled 
na horu 
Blaník,  
jim byly k 
dispozici 

dětské atrakce – prolézačky, trampolíny 
nebo klouzačky. Zvířátka, která zde 
chovají, děti krmily nebo se s nimi alespoň 
pomazlily. Odvážní návštěvníci (což byli 
všichni) vstoupili do jeskyně, aby poznali 
opravdového blanického rytíře. 
Nikdo samozřejmě nemohl odolat nabídce 
rýžování zlata v zaručeně zlatonosném 
místním potoce. Příjemné zážitky 
zakončilo dobré občerstvení se zmrzlinou a 
umocnilo slunné počasí.                                              

P. Hrstková, S. Kropáčová 

 

Běháme a orientujeme se! 
Dne 3. září naše škola ve spolupráci s Českým svazem 
orientačních sportů a s městem Kouřim uspořádala již 
druhý ročník závodu v orientačním běhu nebo chůzi. 
Po loňském Lechově scorelaufu na mapě Lechův 
kámen jsme měli možnost vyzkoušet jiný druh závodu 
– a to městský sprint. Slovo „sprint“ prosím neberte až 
tak doslova. Mapa s názvem Kouřim nám byla opět 
věnována pro potřeby tělesné výchovy a nového 
kroužku orientačního běhu, který se bude konat 
občasně dle dohody v Kouřimi i mimo ni vždy ve 
středu. 
Letošní orientační akce přilákala celkem 22 dětí, či 
skupinek a 22 dospělých, někteří opět soutěžili ve 
skupinkách. Start probíhal v samotném srdci Kouřimi, 
a to na náměstí pod lipami. Pochvala a velké 
poděkování patří hlavně závodníkům ze ZŠ Kouřim, 
kterým byla akce primárně určena. Taktéž děkuji části 
pedagogického sboru, který pomáhal při startu, na 
prezentaci, v cíli, či rozšířil řady závodníků. 
Jelikož se orientačnímu klání v Kouřimi líbí, máme 
nezávazně domluvenou na příští rok hned akci další. 
Mělo by se jednat o propojení dvou již existujících 

map do jedné a tím poskytnout možnost umocnit tento nezapomenutelný sportovní či turistický 
zážitek.  Orientačnímu běhu nazdar, zdar!                          M.Randíková (Choutková) 
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Orientační závod v běhu nebo chůzi? 
Jak jinak - zúčastnit se. Jaké to bylo? 
Podobného závodu, i když na jiném území, jsem se účastnil již v 
loňském roce, kdy se “běželo” na Staré Kouřimi. Letos měla akce 
proběhnout přímo ve městě. Jednalo se o závod s volným pořadím 
kontrol (což znamená, že nemusíte dodržovat žádné pořadí, které by 
určovalo, jakou kontrolu máte kdy najít). To mi přijde na jednu stranu 
dobré, protože nemáte za zády rychlejší závodníky, ale na druhou 
stranu, když si nenaplánujete pořadí, nebo si je naplánujete ledabyle, 
může se vám to vymstít.  
Hned na startu nám tato a jiná pravidla ještě zopakovala paní učitelka 
Choutková a další pořadatel - Přemysl Prášek. Ačkoli jsme každý měli 
jiné startovní číslo, absolvoval jsem závod s Ondrou Štullerem. A 
ačkoli nám oběma říkali to samé o plánování trasy, vzali jsme to stylem 
“tak to oběhnem a pro zbytek se vrátíme”. I přes to, že by se nám tohle 
mělo nejspíš vymstít, jsme tak dobří závodníci, že jsme nakonec našli 
všechny kontroly, a to dokonce ve vymezeném čase 60 minut! A jsem 
dokonce tak úžasný závodník (ano, já se to nebojím přiznat), že jsem 
nakonec skončil na čtvrtém místě! Jelikož tento sport mám rád, tak 
jsem si závod velice užil, hlavně díky skvělé atmosféře a neobvyklému 

provedení (ve městě) a těším se na další ročníky. Znepokojuje mne pouze jedna věc - tvrzení 
organizátorů, že se celá trať dá proběhnout “za půl hodinky“! To tedy já pokládám za holý nesmysl!  

                  Text  Marek, foto M. Randíková 
 

Běhali jsme (přes pole)  
21.9.2016 se v Kolíně konalo okresní kolo v přespolním běhu družstev základních škol. Naši školu 
jelo reprezentovat 34 běžců. Běhalo se v terénu od 1200 metrů až po 2400 metrů.  Nejlepším 
umístěním bylo 6. místo Ondry Štullera v kategorii 8.-9. třída.                        Foto M. Hampejsová 

Co na to nejmladší? 
21.9.  jsme se společně s dalšími dětmi ze školy zúčastnili přespolního běhu. 
Každá kategorie běžela jinak dlouhou trasu. Naše trasa – těch nejmladších - byla dlouhá 1200 m. 
Společně s námi dvěma běželi také Filip Hampejs, Jirka Blahout, Tomáš Pecka a Viktor Svoboda. 
Nejlépe z nás se umístil Filip Hampejs, pak Filip Nedvěd, následovali Matěj Kolpak, Tomáš Pecka, 
Viktor Svoboda. Poslední z nás doběhl Jirka Blahout. Moc se nám to líbilo, i když někteří z nás 
doběhli se zraněním!                                                              Mates a Fífa 
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Atletický trojboj  
V pátek 23. 9. 2016 se v Kolíně konal atletický trojboj pro 1. 
stupeň základních škol.  Za naši školu bojovali žáci a žákyně 
4. a 5. tříd.  Dovezli jsme dvě medaile za 3. místa v hodu 
míčkem zásluhou Nely Hubáčkové a Matouše Petráska. 
Další pěkná místa  vybojovali - 4. místo Filip Hampejs ve 
skoku do dálky, 6. místo Verča Miklašíková  v hodu míčkem 
a 9. místo Matěj Kolpak, také za svůj výkon v hodu míčkem.  

Text i foto M.Hampejsová 

 
 

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

Smějete se rádi ? 
 

Anička donesla ze školy poznámku: 
„Vaše dcera nic neumí.“ 
Otec si poznámku přečetl a připsal pod ni: 
„Právě proto ji posílám do školy!“ 
 
Paní učitelka se ptá Kubíka: 
„Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?“ 
„To jsou velice moudří ptáci –  
jak začne škola, odletí do jižních krajin…!“ 
 
Jirka nese plný batoh jablek,  
maminka se ptá: „Odkud je máš?“ 
„Od souseda.“ 
„A on o tom ví?“ 
„Jak by ne, vždyť mě honil!“ 

 
Proč vlaštovky létají na jih? 
Protože pěšky to je daleko! 

 
„Kájo, proč jsi včera nebyl ve škole?“ 
  ptá se paní učitelka. 
„Vy jste říkala, že kdo nebude mít úkol,  
  tak ať se tady ani neukazuje.“ 
 
 

„Budulínku,“ povídá sladce liška, 
„dej mi hrášku, povozím tě na ocásku!“ 
„Povoz se na něm sama,“ odpoví lišce 

Budulínek, „já mám horské kolo!“ 
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Střecha z bebe 
 

Společné vaření je legrace. 
Víte, jak se dělá střecha z bebe-sušenek? 

My, 5.A, jsme si ji udělali a pochutnali jsme si! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tady máte recept: 
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5 důvodů 
proč navštívit 

Jindřichohradecko 
Jindřichohradecko je velmi zajímavý kraj. 
Najdete tu mnoho historicky zajímavých a významných míst, ale i panenskou 
krajinu. Navíc se můžete mrknout i za hranice do Rakouska.   
1. Jindřichův Hradec 
Samotné hlavní město regionu nabízí 
mnoho zajímavých možností k výletu. 
Navštivte hrad, zámek nebo obrovský 
rybník Vajgar ze 14. století. Městem 
prochází patnáctý poledník. 

 
2. Dačice  
Toto město je proslulé výrobou první kostky cukru na 
světě, což připomíná výmluvný památník před místním 
zámkem. Za prohlídku stojí tvrz a zámek s přilehlým 
parkem.  Centrem města protéká řeka Moravská Dyje, 
v jejímž údolí se bu-
deme nyní pohybovat.  

 
3. Hrad Landštejn 
Ke zřícenině hradu musíte po svých a do pěkného 
kopce.  Na hradě se konají různé kulturní akce, 
zajímavostí je, že hrad byl zabaven svým majitelům za 
první republiky. Z věže je nádherný výhled do okolí i za 
blízké rakouské hranice. Pod hradem se rozkládá 
landštejnská vodní nádrž, ve které se však koupat nemůžete.  

4. Trojmezí u Slavonic 
Trojmezný hraniční kámen tří zemí - Rakouska, Čech a Moravy 
leží od hradu Landštejn, co by kamenem dohodil. Poblíž 
trojmezného kamene na státní hranici jsou další historické kameny 
landštejnského panství.  

5.Slavonice 
Slavonické náměstí 
rámují zachovalé rene-
sanční měšťanské do-

my, ve kterých si můžete zakoupit známou mařížskou 
keramiku, nebo si vyrobit vlastní. Poté můžete projít 
Slavonickým podzemím, které slouží jako odvodňovací 
kanály, nebo navštívit Jemnickou bránu a hradební 
zahradu. Jen o kousek dál můžete do muzea pohraničního opevnění. 

Hezké zážitky vám přeje Jonáš 
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Soustředili jsme se 
na dramaťáku 

Na letošní soustředění 
s dramaťákem jsme vyrazili 7.8. 
Byli jsme domluveni, že můžeme 
bydlet v Rožďalovicích ve škole, 
která se zrovna opravovala. Spali 
jsme na zemi, každý měl svůj 
spacák a karimatku, holky spaly v 
jedné z učeben a kluci v tělocvičně. 
Na soustředění jsme jeli se staršími 
členy Mrsťi Prsťi, kteří pro nás celý 
týden připravovali program, učili 
nás nové věci, trénovali s námi. 

První večer jsme si opékali buřty, k tomu nám hrál Honza na kytaru a my zpívali. Na oběd jsme 
chodili do restaurace a večeře jsme si vařili sami (ehm... tím myslím vařili ti starší, my mladší jsme jen 
jedli ☺). Musím říci, že mi to i chutnalo, nejlepší byly  špagety.  
Asi v půlce týdne jsme jeli na výlet do Benátek nad Jizerou, kde jsme šli do muzea hraček. Na 
předposlední noc nám starší účastníci připravili bojovku. Čekali jsme, že to bude víc strašidelné, 
nebylo, ale stejně jsem se někdy bál. Poslední noc byla ve znamení hudby, starší nám připravili soutěž 
„Tvoje tvář má známý hlas“, takže jsme celý týden dopředu trénovali, každý vlastního zpěváka nebo 
zpěvačku. Zpívali jsme na playback, ale hlavně nám šlo o to, abychom co nejvíc napodobili svého 
interpreta, který nám byl přidělen. Nejvíc se mi líbil Honza, který představoval Ilonu Czákovou (Pink-
Jen růžová to může být). Já jsem představoval Petra Muka. Porota nás také hodnotila. Tento pořad 
sleduju v TV, ale na nás nemají! Podle mě to byl nejlepší tábor, všichni jsme si užili a všichni jsme se 
pobavili.                Text Nehete, foto souboru z přípravy představení v Kouřimi 
 

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

Na písečné duně 
O prázdninách jsem se byl s tátou a bratry podívat na jednu českou „poušť“. 
Jedná se o nejzachovalejší  
a největší písečnou dunu u nás. 
Nachází se v Pístech  
u Nymburka, rozkládá se asi na  
4 hektarech. Vznikla na konci 
doby ledové asi 13 000 - 11 000 
př.n.l. 
Rostou tady vzácné rostliny a žijí 
tu vzácní živočichové  např. 
mravkolev. Okolí písečné duny 
lemují stromy, které chrání dunu 
před větrem.  

 Michal  
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Zlatá Věra Čáslavská 
Před nedávnem zemřela ve věku 74 let naše 
nejúspěšnější sportovní gymnastka Věra 
Čáslavská, která za svůj život pro tehdejší 
Československo získala jedenáct olympijských 
medailí a sedm z mistrovství světa. 
Narodila se na začátku května 1942 v Praze. Již od 
útlého věku se věnovala baletu a krasobruslení. V roce 
1957 ji začala trénovat Eva Bosáková (česká sportovní 
gymnastka) a v patnácti letech vyhrála mistrovství 
republiky ve dvou kategoriích. O rok později slavila 
další úspěchy - v Moskvě s družstvem obsadila druhé 
místo, sama osmé a na mistrovství Evropy se umístila 
druhá, hned za svou trenérkou. Dalšími jejími 
významnými vítězstvími bylo např. mistrovství světa v 
Praze nebo čtyři medaile z Dortmundu. Ale úplným 
vrcholem 

její 
kariéry se stala olympiáda v Mexiku, kde se jí povedlo 
získat 6 medailí (čtyři zlaté a dvě stříbrné!). Během 
těch her se vdala za Josefa Odskočila. V roce 1969 se 
jí narodila dcera, po pěti letech syn a téhož roku se jí 
rozpadlo manželství. Vystudovala FTVSUK a poté se 
zabývala trenérskou činností. Po revoluci přijala místo 
poradkyně prezidenta Václava Havla a stala se 
předsedkyní Československého a pak i Českého 
olympijského výboru. V roce 1993 jejího manžela 
zabil při potyčce jejich syn. To Věru Čáslavskou 
změnilo - stáhla se do ústraní, žila v domě s pečova-
telskou službou a léčila se v Bohnicích. V roce 2007 překonala konečně tuto osobní krizi a s velkým 
nadšením se vrátila do života. Před rokem těžce onemocněla, což se jí v létě tolik zhoršilo, že na konci 
srpna zemřela. Takových sportovců by bylo třeba víc.                            Text Marek, foto z  internetu 
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Prázdninové 
vzpomínky 

 

Jaké byly největší 

zážitky? 

Svěřují se páťáci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klárka Drahotová 5.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Hrnčiřík 5.A 
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Pokémonní šílenství 

Nejhranější hrou letošního léta se 
bezkonkurenčně stal nový hit s názvem 
Pokémon GO. Ale ne každý ví, odkud 
se Pokémoni vzali. Jsou to totiž už na 
trhu „staříci“. 
Pokémoni, japonsky ポケモン, vznikli 
v Japonsku. Jsou to velmi inteligentní bytosti, 
které rozumí lidské řeči, i když ji sami 
nepoužívají. Mají různé nadpřirozené 
vlastnosti.  
Autorem je japonský designér videoher Satoši 
Tadžiri. Satoši jako malý rád sbíral hmyz a 
svou hrou chtěl mladým lidem ukázat zábavu, 
jakou při takové činnosti můžou zažít. Jeho 
nápad se uchytil, a tak vznikla série her ve 
studiu Nintento. Věcí se kolem Pokémonů od 
té doby událo mnoho. V roce 1996 vznikla 
úplně první hra, která se dostala mimo 
Japonsko o dva roky později. Téhož roku byl v 
Japonsku odvysílán první díl seriálu, který 
dnes asi všichni známe. Jeho hlavním hrdinou 
je Ash Katchum [Kečem], který se v originále 
jmenuje Satoshi podle autora. Později byla 
vytvořena karetní hra, která samozřejmě 
sklidila také obrovský úspěch - v roce 2004 se 
hrál první celosvětový turnaj. Hry na konzole 
vznikaly celou dobu až dodnes, kdy přišli 
vývojáři s novou hrou Pokémon GO, která se 
stala velkým trendem, obnovila zájem o 
Pokémony a (aniž by si to kdokoli přál) 
proslavila naši zem           Text Marek 

Pokemon go song otřáslo svět 
Na YouTube od 16.7. můžete zhlédnout docela 
šílený záznam - na kanále Mišonovy Šílenosti 
Pokemon GO. Song zaznamenal pomalu celý 
svět. A jelikož je Michalovi devět a neumí moc  
anglicky, je toto jeho video nejhorší na jeho 
kanále.  Nevíte, o co jde? Tak pro ty, kteří 

neznají Mišonovy Šílenosti, 
jedná se o devítileteho 
kluka,  který se snaží 
prorazit do světa YouTube.  
Má 361 486 odběratelů 
právě díky šílené písničce - 
nepísničce Pokémon go.              

Niky 
 

S pokémony jsem fakt skončila ! 
Jeden páteční den na konci prázdnin jsem se 
vydala lovit pokémony na kole. Sednu na kolo 
a už vidím pokémona u stromu a hurá k němu. 
Jenže - jeďte na kole a sledujte pokémony a 
držte v ruce mobil. To moc nejde. Těsně před 
stromem se mi kolo smeklo a už jsem letěla po 
hlavě dolů, pěkně jsem se svezla po štěrku pár 
centimetrů od projíždějícího auta. Ještěže řidič 
nezastavil, aby mi jednu vyšil.  
Takže pěkně sedřená od hlavy k patě (sotva 
jsem lezla) jsem se doplazila domů. Ještě dnes 
nemám všechno pořádně vyhojené. Takže 
pokémoni??? Už nikdy, ať jsou, kde jsou.  

Viola Šedivá 7. roč. 
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Pokémoni ano? Ne? 
 

Dovolte, abychom tu vyjádřily svůj názor. Hra Pokémon go se stala v poslední době 
největším fénomenem a ne, že by ji hrály jenom děti, ale tuhle hru hrají dokonce i 
dospělí lidé. Hra je sice zadarmo, ale pokud chcete lovit pokémony, chce to naplno 
nabitý mobil a vysoká mobilní data, protože hra je v tomhle ohledu hodně náročná. 
Týden po objevení na trhu se stala nejstahovanější aplikací na operačních 
systémech Android a iPhone. 

 
Dnes už kvůli této hře přišlo o život několik lidí, 
protože je zasazená do reálného světa, který 
kombinuje s tím virtuálním. A to je tedy zmatek. 
Z toho také vyplývá, že hra není úplně tak 
úžasná, jak se píše v každé druhé recenzi a 
názoru. Na druhou stranu se říká, že hra vytáhla 
spoustu lidí do ulic, měst a k objevování 
památek. Spočívá totiž v tom, že váš první úkol 
je vytvořit si vlastní postavičku, která vás bude 
zastupovat, a pak pomocí chytrého telefonu lovíte 
pokémony, kteří jsou všude kolem nás ve 
virtuálním světě. A vy jako trenéři těchto malých 
bytostí je musíte nejprve pochytat, potřebujete na 
to GPS a připojení k internetu. 

(ukázka ze hry) 
 
 

 
Pokémoni se nejen chytají, ale také se mohou 
vyklubat z vajíček, jenže ani to není jen tak, aby 
se pokémon dostal ven, musíte nachodit určený 
počet kilometrů.  
Nejvíce mě překvapily zajímavosti na internetu, 
kde dokonce píší, že:  
1. Jelikož hra je náročná na výdrž baterie 
mobilního telefonu, na místech, kde se scházejí 
hráči, proto podnikavci nabízí externí nabíječky 
na dobití za chůze.                                     
2. Najdou se i tací, kteří vám nabízí své služby a 
budou za vás chodit Pokémony chytat. 
3. Kvůli lovu Pokémonů musíte nachodit dost 
kilometrů. Toho se chytly psí útulky, které 
trenérům Pokémonů nabízí na jejich procházky 
opuštěné psy k vyvenčení.                               
Teď už asi počet hráčů opadá, ani nás samotné 
hra už nebaví, vlastně už ji nehrajeme vůbec, 
přestože v ní došlo dokonce i k aktualizaci a 
vylepšení. Je to totiž pořád dokola.  

Dominika Štěpničková,   
Anička Korousová, 9.B 
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Ptali jsme se nových pedagogů 
Každoročně přichází na naši školu nová pedagogická posila. Letos je to pan učitel 
Macháček, který učí na 2. stupni pracovní a tělesnou výchovu a zeměpis, a slečna 
učitelka Veronika Svobodová, která má hudebku.  
 

PAVEL MACHÁČEK 
Kolik let učíte? 
Učím dvanáct let.  
Líbí se vám na naší škole? Co třeba? 
Ano, líbí. Líbí se mi vybavenost školy, co se sportovního náčiní týče, i to, že je tu poměrně 
dobře vybavená hala. Zatím se rozkoukávám, ale jinak hodnotím kladně pedagogický sbor 
a s žáky zatím také nebyly žádné problémy. 
Děláte aktivně nějaké sporty? Jaké? 
Rád jezdím na kole a mám rád zimní sporty - lyžování a snowboarding. 
Myslíte si, že je v tělocviku důležitá spíše teorie, nebo praxe? 
Obojí. Je důležité mít promyšlený plán a i při sportu přemýšlet hlavou. 

Máte i jiné zájmy než sport? 
Dělám rád keramiku, tu tak napůl pro sebe, někdy i něco prodám, a  rád cestuji- to spíše po Česku. 
Učil byste raději malé děti na prvním stupni, nebo vás více baví druhý stupeň? 
Mám radši ty starší děti na druhém stupni. 
Máte rodinu a děti? 
Mám manželku (veliké překvapení) a tři děti. 
 
VERONIKA SVOBODOVÁ 
Cítíte se být profesí spíše učitelka nebo hudebnice? 
Sice zpívám a hraji, ale momentálně jsem profesí více učitelka. 
Proč jste šla učit zrovna k nám do Kouřimi? 
Nějakým krásným způsobem se to ke mně dostalo samo. Byla jsem doporučena na základě 
jedné kamarádky, která to měla od jiné kamarádky. 
Jak zatím vidíte kouřimské žáky? 
Jsou to moje lásky. To zní sice nebezpečně, ale na mých hodinách jsou hrozně hodní. A já jim děkuji. 
Baví vás učit spíše malé děti, nebo puberťáky? 
Puberťáky. Ty malé děti se chtějí učit až moc. A s puberťáky je větší sranda.  
Myslíte si, že je důležité umět zpívat a vědět něco o hudbě? 
Myslím si, že je důležité umět si vybrat takovou hudbu, která toho dotyčného nějakým způsobem zrelaxuje a zvedne mu náladu. To je 
určitě důležité - nemusí každý vědět, co bylo v 15. století za chorály, ale každý žák by měl mít nějakou písničku, se kterou bude rád 
vstávat, nebo si ji poslechne rád cestou ze školy.  
Jakou hudbu sama nejraději posloucháte? 
Mám ráda klasiku, pěkný jazz, vokální skupiny, pop... je toho hrozně moc, ale nejradši, ačkoli to není úplně jen muzika, mám spojení 
hudby, tance a projevu, takže muzikály. 
Jste aktivní hudebník? Hrajete někde nebo zpíváte? Kde? 
Myslím, že tady hraji všem žákům na nervy. ☺ Ale momentálně plánuji koncert na Vysočině, který bude 11. prosince, ale 
nepředpokládám, že by někdo z Kouřimi jel na Vysočinu na můj koncert. 
Myslíte, že když je to na Vysočině, tak se přijede podívat pan prezident? 
Ne, toho bych tam určitě nechtěla, ten určitě zpívat neumí. 
Jaké máte kromě hudby koníčky? 
Ráda uklízím - hodně ráda, ráda si čtu, poslední dobou mi přijde, že jsem strašný knihomol, protože čtu jednu knihu za druhou. Ráda 
sportuji a vařím. Ale neumím vařit podle receptů. Spíš experimentuji, takže mám doma jen „vodu“ a udělám z toho italské jídlo. 
Máte nějakou rodinu? Manžela nebo děti? 
Manžela a děti nemám. Rodinu mám na Vysočině - maminku, taťku a bráchu, mám doma dvě agamy, ale ty neberu jako svoje děti - to 
se ani nedá, protože agama není úplně rodinný typ. Ale jinak jsem svobodná a Svobodová a doufám, že to tak zůstane do konce života.  

Ptal se a fotil Marek
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Zasmějme se s kvizem
1. Kolik má pes zubů? 
2. Kolik udělá vrabec kroků za sto roků? 
3. Které zvíře je na světě nejrychlejší? 
4. Jaký je nejlepší čtyřnohý přítel člověka? 
5. Který savec nemá zuby? 
6. Co spolehlivě zastaví padání vlasů? 
7. Jak se dá s pomocí vody získat světlo? 

8. Co je těžší: kilo železa, nebo kilo peří? 
9. Kterou rukou se míchá kafe? 
10. Kolik má noha židlí? 
11. Proč lidé chodí po nohou a ne po hlavě? 
12. Které mléko je nejlepší? 
13. Co je to bambulich? 

Odpovědi najdeš na 18. straně 
 
 

Že by měly letošní devítky štěstí??? 
Přijímací zkoušky jsou každoročně ve škole velmi probíraným 
tématem. Letos o to víc, jelikož se mělo na výsledky testů 
pohlížet maximálně, bez ohledu na vysvědčení z deváté 
třídy. Ministerstvo školství však nejspíš samo neví, co chce. 
Tento zákon totiž opět změnilo!  
Pro nás ale lépe! Pokud chodíte do školy pravidelně, jistě víte, že 
poslední dva roky se přijímací zkoušky psaly nanečisto. To znamená, že 
ministerstvo školství chtělo vědět, jaký budou mít testy dopad. Druhý rok 
těchto zkušebních přijímaček ale již uplynul a letos se mělo podle 
ministerstva psát naplno, žádné výjimky a žádné omilostnění.  My vám 
ale přinášíme nejnovější novinky, protože 26.9.2016 se toto rozhodnutí 
změnilo. Byly totiž ustanoveny další dva roky zkušebního psaní testů bez 
ohledu na přijetí na SŠ. To znamená, že letošní a příští deváťáci mají 
ještě klid! Stačí se jen učit během roku kvůli známkám na vysvědčení a 
pak můžete přijímačky úplně vypustit z hlavy. Jelikož sám chodím do deváté třídy, velmi se mi 
ulevilo. Letošních sedmáků je mi ale líto, ti už to totiž podle všeho schytají, a prý to má být masakr. 
Teď ale jen doufat, že ministerstvo opět nezmění názor!     Honza 
(ale tohle je fakt kachna- pozn. šéfredaktorky) 

       
 

 

Jen do školy vlezeme, už perlíme s 9. A 
Do kolikátého to má trvanlivost? Do 1. 18. 2016. 

Co je to za koření? 7 vepřů pepřů. 
"Piš si Jupí džus pomlčka malina." Copak napsala? Jupí džus pomlčka malina! 
Máš na puse cukr. To je schválně, ty si nikdy nechtěla být cukrová panenka? 

Řekni mi nějakou výjimku po "k", kde je měkké "i".  No tak třeba kytičky. 
Kde se v Americe těží ropa?  Dole, vpravo. 

Jak vzniká elektřina?  Ze žab. 
Bál jsem se tmy a měl jsem haluze. 

Vymysli příbuzné slovo od vody. VODPAL! 
Pouštěli sarančatům film Hvězdné války a elektronicky přitom sledovali, jakou 

odezvu to vyvolá v jejich nervózních buňkách. 
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Nabídka kroužků 2016/2017 -  1. i 2. stupeň 
vyučující název ročník den hodina 

Křížová M. Florbal 2, 3, 4 úterý 12:15 - 13:15 

Křížová M. Florbal 5, 6 středa 12:45 - 13:45 

Křížová M. ČJ a M netradičně 4. pátek 11:25 - 12:25 

Hájková H. Čtenářský kr. 2. - 5. úterý 11:45 - 12:45 

Krulišová M. Keramika 1. - 3. sudý čtvrtek 15:10 - 16:30 

Bílková M. Tvorba šk. časopisu 5. - 9. úterý 
12:30-13:00, 
14.40-15.10 

Bílková M. Keramika 6. – 9. středa 12.45-14.40 

Kolpaková H. Rozšiř. učivo M a ČJ 5. úterý, středa 7:00 – 7:40 

Randíková M. Stolní tenis 5. - 9. pátek 12:45 - 14:45 

Randíková M. Orientační běh 3.-9. středa 1x za měsíc 

Svoboda A. Anglicky hravě 3. úterý, pátek 13:00 - 14:00 

Hrebíčková V. Psaní všemi 10 5. - 9. úterý 14:40 - 15:40 

Šustová/Jírů Turistický  pátek 1x za měsíc 
 
 

ODPOVĚDI z legračního kvizu: 
1) Plnou hubu. 2) Žádné kroky, samé skoky. 3) Lenochod, kterého vezou v porsche. 4) Postel.  
5) Náš dědeček. 6) Podlaha. 7) Když si umyjete okna. 8) Obojí je stejně těžké – 1 kilogram (I 
když, pusťte si na nohu kilo peří a kilo železa…). 9) Lžičkou. 10) Žádnou. 11) Protože by plešatí 
dostali v zatáčce smyk. 12) Mateřské, protože má sympatické balení. 13) Kulich s bambulí. 
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