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Ahoj! Tady deváťáci! 

Když si vzpomeneme na všechny úžasné zážitky, chce se nám brečet, že už to končí a my už každý den 

neuvidíme ty super lidi. Taky je pravda, že to s námi nebylo vždycky jednoduché, jednoduché to nebylo ani 

s učiteli. Vše jsme však všichni přežili ve zdraví. Děkujeme za trpělivost, shovívavost a lásku, kterou jste nám 

dávali.           

A pro budoucí deváťáky máme desatero rad, jak úspěšně zvládnout devítku:  

1) Věřte si a dokážete, co chcete. 

2) Učte se, jinak to asi nepůjde, ale přehánět to nemusíte. 

3) Když vám všichni budou říkat, že to nedáte, vypusťte to, dáte to. 

4) Nepropadněte depresím. 

5) Poslední večer se opravdu nic nenaučíte, ale poslední přestávku ano   

6) Užívejte si společné chvíle. 

7) Doplňujte tekutiny. 

8) Dělejte dobrovolné úkoly. 

9) Spěte s otevřenýma očima. 

10) Když chcete předběhnout na obědě, říkejte, že jdete na bus.   Vaši deváťáci 

Ať už dál poletíte nebo poplujete, přejeme vám šťastnou cestu životem, milí bývalí deváťáci! 
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Čtenářská slavnost 
 

Pátek 15. 6. byl pro prvňáky dnem plným knížek. Najít místo, kde je knih v Kounicích nejvíce, ale nebylo nic 

jednoduchého. Začalo to dopisem od třídního maskota Kašpárka a pokračovalo vyhledáváním barevných stop, 

které nás navedly až ke kounické hasičárně. Za jejími dveřmi na nás čekal úkol v podobě doplnění slov do 

básničky. Po doplnění správného slova se otevřely dveře a nebudete tomu věřit, ale za dveřmi do obecní 

knihovny nás čekal opravdový král Šimon I. a královna Karolína II. Do knihovny však může jen skutečný 

čtenář - my jsme vyluštěním křížovky potvrdili, že titul ČTENÁŘ náleží nám všem (nejenže umíme číst, ale 

víme i to, že Jiří Žáček je básník, že Rumcajs žil v lese Řáholci, že Adolf Born ilustroval Macha a Šebestovou, 

a spoustu dalších věcí). A tak jsme jeden po druhém předstupovali před krále a královnu, kteří nás položením 

meče na rameno a označením šerpou povýšili do stavu čtenářského. Paní knihovnice Mely Moravcová nám pak 

pověděla, jak to v takové knihovně chodí, a my už se těšíme, až s rodiči do knihovny znovu zajdeme.   
              V. Dovole 

 

Den v přírodě  

 
Posledním projektovým dnem ve školním roce byl již tradičně Den v přírodě. Je zvláštní tím, 

že přestanou existovat jednotlivé třídy a děti se promíchají do 25 skupin, které po předem 

určené trase putují přírodou a na deseti stanovištích plní nejrůznější úkoly. Velmi důležitá je 

spolupráce všech členů skupiny. Během dopoledne si děti vyzkouší střelbu ze vzduchovky, 

oblékání při chemickém útoku, balení evakuačního zavazadla i chůzi poslepu. Zopakují si 

pravidla silničního provozu, určování zvířat podle stop, první pomoc, morseovku, pravidla 

třídění odpadu a poznávání rostlin. Na všechny děti čeká na konci sladká odměna.  

Letos se nejlépe vedlo těmto skupinám. Gratulujeme!  

 

 

 
                   D. Sedláková 

https://pancelkaradka.rajce.idnes.cz/pasovani_ctenaru_6_18
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19. ročník přeboru školy ve skoku vysokém 
 

Už od roku 2000 se koná na naší škole přebor školy ve skoku vysokém. Pomocí koeficientů se v něm 

porovnávají všichni žáci školy. Letošní 19. ročník proběhl v pondělí 25. června potřetí v nové hale. Za 6 hodin 

odskákalo 212 přítomných žáků. Padlo celkem 119 osobních rekordů. V soutěži chlapců zvítězil pěkným 

výkonem 151 cm Filip Hrůza z 8. třídy před Honzou Čechem z 5. třídy / 1,26 / a Matyášem Michalíkem z 

devítky /1,61/ , v kategorii děvčat zvítězila Aurora Tlamichová ze šestky výborným výkonem 1,41 cm před 

spolužačkou Klárou Pokornou / 1,26/ a dvěma děvčaty z osmičky Veronikou Sedlákovou a Natálií Dusovou - 

obě 1,41 cm.  Poděkování patří 21 deváťákům za organizaci závodu.     J. Urban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den dětí 
 

Když se v pátek 1. června po obědě spustily z nebe provazy vody, 

vypadalo to, že budeme muset dětský den hodně omezit, nebo dokonce 

přesunout na jiný den. Naštěstí se počasí umoudřilo, tráva včas oschla a 

vše šlo podle plánu.  

Celý program zahájily svým vystoupením mažoretky z Lysé nad Labem 

a hudební skupina pana Čepičky. Na akci přišlo 186 dětí, každý rok se 

počet dětí zvyšuje. Na děti pak čekalo 10 stanovišť s různými úkoly, 

někde se sportovalo, jinde tvořilo. Do akce jsme se snažili promítnout 

letošní 100. výročí vzniku naší republiky, takže se děti na cestě setkaly 

s českým lvem, státní vlajkou, královskou korunou i jablkem, lipovým 

lístkem a všudypřítomnými státními barvami. Za splnění úkolů získaly 

razítka, za která dostaly sladkou odměnu. Na závěr si užily řádění v pěně, kterou pro ně připravili místní hasiči.  

Veliký dík patří dětem ze základní školy, které pomáhaly na jednotlivých stanovištích. Byli to: Kája Čepelová, 

Kája Judasová, Kája Gigante, Kája Urbanová, Monča Pokorná, Verča Sedláková, Anet Rajtmajerová, Natka 

Reitzová, Déňa Kalinová, Honza Janeček, Eliška Kinclová, Míša Lisá, Honza Stejskal, Dan Lange, Maty 

Procházka, Šíma Suchan, Filip Hrůza, Marťa Kyselová, Lucka Judasová, Kája Dobrovolná, Máťa Čepela, Tom 

Turek, Lucka Fadrhoncová a bývalé žákyně Anička Martínková a Ali Adamcová. Všichni si vedli výborně a 

zaslouží velkou pochvalu!                                                                                                            
        
        
           D. Sedláková, M. Procházka   
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KMD 

Jak jsme vás v našem časopisu průběžně informovali, během školního roku 

jsme navštěvovali divadelní představení. Připomeňme si, jaká to byla: Cyrano 

– Divadlo v Celetné, Lucerna – Divadlo v Dlouhé, Romeo a Julie – Divadlo 

Hybernia a Králova řeč – Divadlo Pod Palmovkou.  

V dnešní době plné muzikálů jsme měli možnost zhlédnout i díla klasických autorů pro náročného diváka, 

kterým je beze sporu hra Králova řeč. Není jednoduché soustředit se celé tři hodiny na náročný text a bylo to 

něco jiného, než na co jsme zvyklí v komediích nebo muzikálech.  

Již tradičně se těšíme na nezbytné „komplikace“ při každé cestě, ať už tam nebo zpátky. 

Vždy se nám přihodí něco nečekaného. Milujeme občerstvení v nákupním centru Palladium. 

Tam jsme jednou hledali zapomenutou peněženku, ve které byly i lístky do divadla, a 

málem jsme nestihli začátek. Také občas dobíháme vlak, protože jsme hladoví a musíme 

ještě rychle něco sníst. A jak se dostat do metra, když jsou všechny vchody zavřené? Nijak, 

musíme kvapem na tramvaj. A co teprve kupování a označování lístků, to je vždycky 

adrenalin. Cestování prostě bývá zajímavé a zábavné. Myslíme, že si to všichni užíváme. 

               
            A. Rybenská, K. Podveská 

    

Ztracený Kašpárek 

Třídu 1. B provází od prvního dne ve škole třídní maskot – 

loutka Kašpárka. Kašpárek nám každý den napíše dopis a 

my pak celý den plníme úkol, který nám Kašpárek zadá.  
V pondělí 18. 6. však ze třídy beze slova zmizel. Zůstala 

po něm jen jedna rolnička. Dohodli jsme se, že druhý den 

vyrazíme na pátrací akci a Kašpárka najdeme. Vzhledem 

k tomu, že nám paní učitelka v družině vyprávěla pověst o 

zlém vodníkovi z Týnického rybníka, měli jsme trochu 

strach, že se Kašpárek nachází právě tam.  

 

Prozkoumali jsme plán okolí Kounic, vybavili jsme se pátracími nezbytnostmi (lupa, mapa…) a v úterý jsme 

vyrazili. Naštěstí jsme hned u školy objevili rolničku - podobnou té, kterou nám ve škole zanechal Kašpárek. 

Cesta vedla kolem rybníčku ve Slatinách, podél hrachového pole až k Týnici. Jaké bylo naše překvapení, když 

na rozprostřené dece na loučce u rybníka seděl Kašpárek s připraveným piknikem pro nás všechny – ten 

nezbeda nám připravil překvapení ve formě rozlučky v přírodě. Ve druhé třídě totiž už nebude naším maskotem 

– nahradí ho námořník Černovous, kterého nám vybral.  

S nacpanými bříšky a dobrým pocitem, že se nám Kašpárka podařilo najít, jsme se vydali k Cihelně a vyčerpaní 

dorazili až do školy.            V. Dovole 
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Výpravy do okolí 

 

Dne, kdy v Kounicích netekla voda, jsme s prvňáčky využili k výpravě do blízkého okolí. Naším cílem byla: 

První část „Kounické stezky“. Bylo krásné počasí. Vyrazili jsme chvilku po zvonění, jen co jsme si domluvili, 

kudy půjdeme a jak se po cestě budeme chovat. Děti neputovaly po stezce jen tak, ale po skupinách plnily 

úkoly z pracovního listu, který připravila paní učitelka Vendulka na míru prvňáčkům. Úkoly nebyly těžké, ale 

udržet se u práce a splnit ji ano. Všude kolem bylo tolik k vidění a v batůžcích jsme měli výborné svačinky od 

našich maminek!  

V parku u zámku jsme zahlédli holuba hřivnáče, v třešňovce několik přejetých slepýšů. U Křížku jsme si 

vyprávěli pověst o dceři purkrabího. V horní aleji jsme pozorovali housenky babočky kopřivové, 

které byly také při chuti. U mokřadu jsme poslouchali hlas rákosníka obecného a na Cihelně 

obdivovali vážky a šidélka. Den se vydařil a my se ve zdraví vrátili do školy plni zážitků 

z výpravy do okolí. 

Radka Doktorová a 1. A 

Výlet druháčků do středověké vesnice v Ostré  

Ve středu 13.6. vyjely děti z 2. A na svůj plánovaný výlet 

do Ostré u Lysé nad Labem. Před odjezdem na výlet jsme si 

ve škole povídali o tradičních řemeslech z dob minulých a 

životě lidí na vesnici v období středověku. Počasí v den 

výletu bylo bohužel deštivé a podstatně chladnější než 

v předešlých dnech, ale nenechali jsme se tím odradit. Do 

Ostré nás odvezl mikrobus, a i když to byla cesta krátká, 

děti si ji v pro ně „netradičním“ autobuse užily. Náš výlet 

začal hodinovou prohlídkou s paní průvodkyní, která nás 

provedla 

středověkou 

vesnicí, jež se 

skládá ze stavení, v nichž řemeslnící předváděli rozličná řemesla, 

například košíkářství, knihtisk, provaznictví, výroba svíček, ručního 

papíru, keramiky, mýdla či ražba mincí. Chlapeckou část naší 

skupinky nejvíce zaujala lukostřelba. Pan Dalibor z Kozojed nás 

seznámil s historií lukostřelby a technikou této disciplíny. Jeho 

vyprávění bylo velice zajímavé a dětem zvládl odpovědět na všechny 

otázky. Po prohlídce jsme se posilnili svačinou, kterou jsme si dopřáli 

v hodovní síni a ačkoliv stále pršelo, děti se pustily do tvoření a 

výroby rozličných předmětů.  
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Jelikož jsme se přenesli do období středověku, neplatilo se zde 

korunami, ale groši, které si děti vyměnily ve směnárně v kurzu 10 

Kč za 1 groš. Součástí vesnice jsou i přilehlé zahrady a ohrady 

s hospodářskými zvířaty, ale deštivé počasí nám nedopřálo je 

navštívit. Na závěr výletu děti nakoupily voňavé dárečky v obchodě 

Botanicus a při zpáteční cestě do školy většina dětí plánovala, že se 

do Ostré vrátí i s rodiči a sourozenci a vyrobí si předměty, které 

během našeho výletu nestihla vytvořit.    
       A. Adamcová 

Putování po Českém ráji 

V pondělí 4. června jsme zamávali u autobusu maminkám a tatínkům 

a vyrazili na vícedenní školní výlet do Sedmihorek. Když jsme přijeli 

na místo, čekalo na nás překvapení. Byl to dar na uvítanou - obraz 

Černého rytíře, patrona Českého ráje. Po obědě se druháci i čtvrťáci 

proměnili v pážata, rozdělili se do sedmi skupin a nazvali se podle 

hradů z nejbližšího okolí. Černý rytíř pážata vyzval, aby mu pomohla 

chránit zdejší přírodu, a přislíbil jim povýšení do rytířského stavu, 

pokud se jim podaří plnit jeho úkoly a chovat se přitom v duchu 

rytířských ctností. Ještě v pondělí odpoledne musela pážata prokázat 

svou vytrvalost při hledání ukrytých kartiček s pohádkovými 

postavami. Další den čekalo děti celodenní putování po krásách 

zdejšího kraje.  

Navštívili jsme hrad Valdštejn, arboretum Bukovina se vzácnými 

dřevinami a také zámek Hrubá Skála. Cestou jsme statečně 

šlapali lesem mezi skalami a vystoupili na několik vyhlídek, 

odkud jsme měli krásný výhled na Hruboskalské skalní město. 

Za celý den si nikdo nestěžoval na bolavé nohy, takže ve zkoušce 

zdatnosti všichni obstáli na jedničku.  

Když jsme se vrátili do penzionu Podháj, s velkou chutí jsme 

snědli večeři a ve skupinkách jsme se pustili do vyrábění erbů.  

Třetí den dopoledne čekal na děti orientační běh s poznáváním 

všelijakých živočichů.  

Odpoledne se druháci vydali na geologický průzkum a čtvrťáci 

na dno moře. Využili jsme nabídky zdejšího ekocentra, aby se děti mohly prostřednictvím odborníků dozvědět 

zajímavé informace o vzniku zdejších kopců a skal, hledat a poznávat místní polodrahokamy a jiné horniny. 

Večer jsme si u táboráku opekli buřty, zazpívali za doprovodu kytary, a když se setmělo, čekala na pážata 

zkouška odvahy. Ve čtvrtek dopoledne se druháci prošli po místní naučné stezce a čtvrťáci se zabývali kameny 

a kamínky. Hned po obědě jsme pospíchali na vlak, protože jsme si chtěli užít dovádění ve Šťastné zemi. I když 

bylo úmorné vedro, vrátily se děti vydováděné a spokojené. Po návratu se holky a kluci naparádili a předvedli 

své taneční umění při zámecké slavnosti (diskotéce). Na konci večera proběhlo vyhodnocení nejpořádnějších 

pokojů, nejúspěšnějších skupin a hlavně pasování pážat a panošů na rytíře. Než zmožení rytíři ulehli do pelíšků, 

podělili se ještě o poklad, který jim na rozloučenou poslal Černý rytíř. V pátek ráno jsme si zabalili své kufry a 

hned po snídani nasedli do autobusu. Unavení, ale plní dojmů a zážitků, jsme se vrátili zpátky do Kounic. 
             M. Roudnická 

 

 

 

 

 

 

https://treti-trida-zs-kounice2.webnode.cz/_files/200000526-13df114dcd/20180605_110312.jpg
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Anketa o školním výletě do Sedmihorek 
 

Týden na školním výletě nám rychle uběhl a doufám, že dětem zůstaly nejen deníčky, do kterých si každý den 

zapisovaly své zážitky, ale také spousta pěkných vzpomínek. Po návratu jsme si o společně prožitém týdnu 

hodně povídali. Pro zajímavost uvádím některé odpovědi druháků. 

 

Co jsem zajímavého viděl? 

- Skalní město a skály Kapelník a Sfinga 

- Zámek Hrubá Skála, kde se natáčel film Bajaja 

- Hrad Valdštejn  

- Horu Kozákov, která před milióny let soptila 

- Rostlinu náprstník a vodního tvora blešivce 

- Nejstarší dub v Českém ráji, který je starý asi 335 let 

- Pramen mládí 

- Bílou paní 

 

Co nového jsem se naučil? 

- Zajímavé věci o drahých kamenech, které se nachází v Českém ráji 

- Poznat jaspis, achát, pazourek a křišťál 

- Stlát postel, namazat si housku a plnit různé úkoly  

- Samostatnosti 

Co mě nejvíc bavilo? 

- Pořad o kamenech a kamínkách 

- Různé soutěže a úkoly od Černého rytíře 

- Zámecká slavnost (diskotéka) 

- Procházky, vyhlídky, opékání buřtů 

- Soutěžení ve skupinkách 

Co se mi nejvíc líbilo? 

- Chození po skalách, protože takové doma nemáme 

- Orientační běh, protože jsem se naučil pracovat s mapou 

- Hledání pohádek, protože jsme hodně běhali a museli jsme se domlouvat 

- Na procházky na vyhlídky, protože mě bavilo poznávání přírody 

- Diskotéka, protože jsem mohla tančit 

- Stezka odvahy, protože jsem překonala strach      
        M. Roudnická  

Výlety třeťáků   
 

Společně s pátou třídou jsme navštívili pražskou 

ZOO. Zatímco pátá třída se věnovala savcům, nám ukázal pan 

průvodce africká zvířata, která bychom v běžné přírodě určitě 

neviděli. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, např. že 

žirafa může onemocnět angínou nebo jak je to doopravdy 

s vystřelováním bodlin u dikobrazů.  

 

 

 

Předposlední červnový týden jsme jeli s páťáky do 

Toulcova dvora. My jsme zjistili, jak to bylo s Krtkem a 

jeho kalhotkami. Děti si také zkusily utkat malý kobereček 

s třásněmi. Pátá třída se naučila péct chleba se všemi 

náležitostmi, od výroby mouky až po samotnou 

konzumaci.            A. Rozkydalová 
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Výlet na Ještěd 
 

Školní výlet s cílem v Liberci patří již tradičně k těm, na které 

děti ještě dlouho vzpomínají. Stejně tak tomu určitě bude i u 

letošních páťáků a šesťáků, kteří tam vyrazili včera. Hlavní 

výzvou dne je totiž pěší výstup na Ještěd po jedné ze sjezdovek. 

Někteří se už předem netajili obavami, jak to (ne)zvládnou. 

Tyhle obavy pak ještě zesílily po prvních metrech výšlapu, které 

nám ukázaly, že to nebude ledajaká procházka. Fňukání a 

protesty byly povoleny, hlavně stoupat a necouvat! A to se 

povedlo. Nevzdali jsme se a odměnou nám byl krásný výhled 

daleko do okolí Ještědu. Všechny děti zvládly cestu výborně! 

Mohlo by to vypadat, že jsme děti vezli do Liberce jen proto, 

abychom je takto potrápili. Ale kdepak, tu zábavnější část výletu 

si užily hned dopoledne v science centru iQLANDIA, kde na ně 

čekala čtyři patra se spoustou originálních interaktivních 

exponátů k prozkoumání, neboli svět vědy a techniky, svět 

fascinujících experimentů a chytré zábavy!    

                       

                            D. Sedláková 

Výlet na hřbitov? 

 
Proč ne, když jde o místo posledního odpočinku vynikajících 

českých osobností. Asi už tušíte, kam šesťáci vyrazili na školní 

výlet. Ve čtvrtek 14. 6. směřovaly naše kroky po stopách 

historie až na Vyšehrad. Zavzpomínali jsme tam na příběhy z 

českých pověstí, zopakovali jsme učivo z vlastivědy, 

připomněli jsme si slavné české osobnosti a zaskotačili jsme si 

na dětském hřišti. Podle plánu jsme se měli ještě procházkou 

podívat k Národnímu divadlu a na Karlův most, ale Vyšehrad 

se svými krásami zaujal děti natolik, že jsme tam strávili skoro 

3 hodiny poznáváním jeho památek a zákoutí a pak už zbyl čas 

jen na nezbytné občerstvení v Mekáči. 
       D. Sedláková 

 

 

Exkurze do sladovny 

 
S deváťáky jsme navštívili místní sladovnu a 

pivovar. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých 

informací o výrobě piva, například jak dlouho 

trvá ho vyrobit, do kolika pivovarů se dováží 

slad, kolik lidí pracuje ve sladovně a kolik druhů 

sladu a chmelu máme.  
    A. Rozkydalová 

 

 

 

 

https://zskounice.rajce.idnes.cz/2018-06-06_VYLET_LIBEREC_2/
https://www.rajce.idnes.cz/a15262081/mini?bgcolor=&photoNameVisible=0
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Adrenalinový výlet na Vysočinu 
 

V pondělí 25. 5. 2018 se rozjeli sedmáci a osmáci na výlet do 

zážitkového parku v Březové u Rokytnice nad Rokytnou. Většina z 

nás si musela přivstat, protože jsme odjížděli již v 6.30 hod. (což 

věděli bezmála všichni účastníci :-)). Cesta proběhla bez problémů, 

a tak jsme byli na místě včas.  

Po příjezdu jsme se rozdělili po třídách a ihned vyrazili plnit různé 

úkoly. Sedmáci si například vyzkoušeli velkou horolezeckou stěnu, 

armygame, bongo či malý lanový park. Svoji schopnost spolupráce 

si otestovali v teamparku nebo na raftech. Osmáci pak ještě přidali 

velký lanový park, skluzavku do vody nebo paintball. Den to byl nabitý a 

plný zážitků - myslím, že bude na co vzpomínat!  

Závěrem bych ráda pochválila většinu žáků za vzorné chování po celou dobu 

pobytu i během dlouhé cesty autobusem (kdy zvláště ta zpáteční se poněkud 

protáhla).  

A jak jsme si to užili? O tom se můžete přesvědčit na www.zskounice.cz 
 

        Š. Bielaková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Lidic a Terezína  
 

14. června vyrazily osmá a devátá do Lidic a Terezína. 

První kroky vedly do Lidic. Tam nás provedla příjemná 

paní, která nám vyprávěla příběhy o vypálení obce. Byl 

to emotivní zážitek. Viděli jsme základy školy, kostela 

a hospody. Zaujaly nás sochy lidických dětí, které 

udělala paní sochařka podle fotek. Mnozí z nás se 

neubránili slzám. Pak jsme odjeli do Terezína. Byl rozdělený na několik částí. V jedné části byli uvězněni 

političtí vězni a v jiné zase Židé. Bylo to vězení, ve kterém lidé pracovali skoro bez jídla a vody, proto umírali 

na vyhladovění a nemoci. Zemřelo tam přibližně čtyřicet tisíc lidí. Měli jsme možnost projít si místnosti, kde 

vězni pobývali. Vyzkoušeli jsme si natěsnat se do jedné z nich jako kdysi oni. Bylo nás tam 24! Paní 

průvodkyně nás provedla celami, tunely a ukázala nám popraviště. Bylo to velmi depresivní, ale přesto na nás 

lidický příběh zapůsobil víc.             
            Andrea, Míša, Týna, Naty 
              

 

 

https://zskounice.rajce.idnes.cz/2018-06-25_Brezova_-_vylet_7._a_8._rocniku/
https://zskounice.rajce.idnes.cz/2018-06-25_Brezova_-_vylet_7._a_8._rocniku/
http://www.zskounice.cz/
https://zskounice.rajce.idnes.cz/2018-06-25_Brezova_-_vylet_7._a_8._rocniku/
https://zskounice.rajce.idnes.cz/2018-06-25_Brezova_-_vylet_7._a_8._rocniku/
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Sibiř – příběh Tomáše Kubeše 
 

Již poněkolikáté k nám zavítal cestovatel Tomáš Kubeš, aby nám vyprávěl úžasné zážitky ze svých cest. 

Tentokrát nás zavedl daleko na východ Ruska. Jeho velmi nebezpečný zážitek byl, jak potkal 6x medvěda a 

jednou musel vylézt i na strom, aby se zachránil. Viděl dům, na kterém byla 2 cm vrstva komárů. Měl ale štěstí, 

že na Sibiři nebyl v období mušek, které vykusují kusy masa z těla. Navštívil mnoho měst a v každém měli 

sochu Lenina. Jakmile se obyvatelé dověděli, že mají ve městě Čecha a ještě k tomu z Karlových Varů, nabízeli 

mu, aby k nim přišel na návštěvu a on bohužel souhlasil. 10 dní musel oslavovat-pít vodku, jíst tradiční ruské 

jídlo, ale po 10 dnech utekl. Aby utekl, musel jít na vlak, který jezdí jen jednou do týdne. Pokračoval po cestě, 

kterou stavěli vězni. K největším zážitkům patřila oslava slunovratu Ysyakh, kdy tisíce lidí „chytali slunce“. 

Nejzvláštnější zážitek byl, jak potkal slepého šamana, který říkal osobní informace o Tomášovi-kolik má 

koček, jak se jmenuje jeho sestra, kde bydlí, kam jde, kde všude byl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            M. Kuneš, M. Šarík 

Recyklohraní  

Hrajeme si a při tom se učíme, jak šetřit přírodu. I letos jsme se zúčastnili projektu Recyklohraní. Během roku 

jsme splnili tyto úkoly:   Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky 

     Krok za krokem 

         Vydržím víc a posloužím déle! 

Za splnění jsme nasbírali 1 900 bodů. Další jsme získali za sběr. 440 kg drobného elektra 

přineslo 1 320 bodů, 20 b. tonery, staré počítače 80 b., baterie 131 kg za 825 kg a 153 

mobilních telefonů přičetlo ještě 459 bodů. Z účtu jsme si za 6 886 bodů nakoupili sportovní a 

výtvarné potřeby a nové koše na třídění odpadu.        

             
            L. Čelakovská 

 

Obrázky z úkolu: Objevte muzejní kousek, staňte se kurátorem sbírky (9. třída) 
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Kreslíme piktogramy 

Mezi vědomostní disciplíny letošního olympijského dne patřilo poznávání piktogramů. Jeden měly děti také 

samy nakreslit. Poznáte, který sport to byl?   

 

             

Ne vše, co roste v přírodě, se dá jíst 

Dávejte s v létěi pozor na to, co v přírodě utrhnete a sníte! 

 

 Například lýkovec jedovatý, jak už název napovídá, je jedovatý. Dokonce 

z dlouhodobého vdechování jeho vůně je možné se přiotrávit. Je podobný 

brusinkám nebo rybízu, tak si je nespleťte. 
 

 Pozor také na mochyni židovskou. Její nezralé plody jsou jedovaté. Zralá 

je však jedlá. 
 

 Toxicita plodu ptačího zobu není nijak vysoká, ale dokáže vyvolat zvracení.  

I přesto, že jeho plod je hořký, mají ho ptáci rádi. 

 

 Lilek černý stejně jako lilek potměchuť 

jsou jedovaté byliny.   

           K otravě může dojít spíše u dětí. 
       K. Pokorná 
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Léto očima dětí z 2. B  

Plakáty od druháčků zaujaly i naše lichožroutí kamarády, kteří dostali svou tvář 

v pracovních činnostech dívek ze 6. a 7. třídy.  
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Přejeme vám krásné prázdninové dny, odpočiňte si od 

učení, načerpejte nové síly, užijte si spoustu legrace 

s kamarády na táboře, s rodiči na dovolené i u babičky a 

dědy. Za dva měsíce na viděnou ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní noviny pro vás připravují žáci volitelného předmětu mediální výchova.  

Obrázky, které časopis ilustrují, namalovaly děti naší ZŠ.  
 

Letošní redakce: Andrea Burianová, Kristýna Pokorná, Štěpán Pánek, Matyáš Procházka, Matyáš Schovanec, 

Sofie Schovancová, Jakub Obořil, Matouš Kuneš, Klára Podveská, Michaela Lisá, Anna Rybenská, Aneta 

Rajtmajerová, Klára Koudelová, Matěj Šarík, vyučující: Dagmar Sedláková. 

 

ZŠ Kounice / červen 2018 

kontakty: casopiskounik@seznam.cz, zskounice@volny.cz 
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