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Milá Česká republiko! 
Už je to 100 let, co jsme samostatný stát. Bylo by fajn mít slovenské bratry, ale teď jsme sami za 

sebe! Narodila se ti spousta důležitých lidí, nejen pro tebe, ale i pro svět. Přejeme si, ať má každý z nás rád 

svou vlast a má pro to důvod. Buďme všichni poctiví, žijme v míru a buďme k sobě hodní, jinak se nikam 

nedostaneme. Každý problém vyřešme v dobrém. Přejeme ti, aby nás vedli rozumní lidé. Když slyšíme naši 

hymnu a vidíme stoupat naši vlajku, máme zvláštní pocit. Doufáme, že lípa, kterou jsme dnes zasadili, bude 

vzkvétat stejně jako ty. Jsme rádi, že žijeme právě zde, v České republice. Snad naše děti budou říkat to 

samé.            Děti ze ZŠ Kounice 

 

 

 

 

 
 

Projekt – 100 let od založení Československé republiky 
Celý týden pracovali kluci a holky z 1. až 5. tříd na projektu 

„100 let od založení Československé republiky“. Prvňáci se 

věnovali české vlajce, děti z 2. A zjišťovaly informace o 

vzniku české hymny a děti z 2. B vytvořily vlajku prezidenta 

České republiky. 3. A zaplnila korunu národního stromu 

informacemi o republice a 3. B se pustila po stopách státního 

znaku. Čtvrťáci navrhovali poštovní známky a hledali na 

mapě republiky památná místa. Páťáci se zabývali osobností 

prvního Československého prezidenta. Tomáš Garrigue 

Masaryk pak zasedl do křesla pro hosta, kde ho pro žáky naší 

školy vyzpovídal zkušený moderátor. Výstavu k výročí si 

můžete prohlédnout v přístavbě naší školy nebo na fotografiích na webu školy.             Vendula Dovole 
 

100 let první republiky  
Psal se rok 1918, kdy Češi a Slováci toužili po životě ve 

společném, svrchovaném státě, který se stal skutečností. 

Československo, nová republika na mapě Evropy, vykročilo 

s nadějemi na cestu dějinami a záhy si získalo mezinárodní respekt a 

uznání. Prvním prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. První 

ministr financí byl Alois Rašín, který se zasloužil o ekonomický 

rozvoj. 28. října vyšel první zákon o samostatném Československu. 

Karel Kramář byl politik, předák mladočeské strany a první 

ministerský předseda ČSR. Československo se stalo hned po založení 

jedním z nejvyspělejších států střední Evropy, největší zásluhu na 

tom měli především Alois Rašín a Tomáš Garrigue Masaryk. 
     Štěpán Pánek Matyáš Procházka 
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Znáte správné odpovědi?  

1. Kdo byl 1. prezident Československa? 

a) E. Beneš b) T. G. Masaryk c) V. Havel 

2. Kdy vznikla Česká republika? 

a) 1918 b) 1961 c) 1993  

3. Kdo byl 1. prezident České republiky?   

a) M. Zeman b) V. Havel c) T. G. Masaryk 

4. Kdy byla Sametová revoluce? 

a) 1989 b) 1990 c) 1889 

5. Kdo je nynějším prezidentem? 

a) V. Klaus b) E. Beneš c) M. Zeman  

6. Kdy vzniklo Československo? 

a) 1818 b) 1918 c) 1945 

7. Doplňte chybějící slova. 

 ………… domov můj, 

kde ………… můj? 

 ………… hučí po lučinách,  

bory ………… po skalinách,  

 v sadě ………… se jara květ, 

…………… ráj to na pohled! 

 A to je ta krásná ……………, 

země ……………, domov můj, 

země česká, domov ……………!  

           Róza Adámková, Klára Koudelová 
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Rozhovor s panem ředitelem 

Od letošního školního roku stojí ve vedení naší školy pan ředitel Mgr. Ladislav Jedlička. Připravili jsme si 

pro něj několik otázek a požádali jsme ho o rozhovor.  

 

1. Líbí se vám naše škola? 

Líbí!!! 

2. Na které škole jste předtím učil? 

Ve Staré Boleslavi.  

3. Plánujete nějakou změnu? 

Zatím nějakou velkou změnu neplánuji, ale změnil 

jsem web a zakázal telefony. 

4. Jaké máte koníčky? 

Atletika, basket a mám rád hodně přírodu,  

hlavně hory. 

5. Čím jste se chtěl stát v dětství? 

Popelářem, veterinářem a pilotem. 

6. Jaký máte nejraději školní předmět? 

Tělocvik a přírodopis, vlastně to, co mám 

vystudované. 

7. Jakou školu jste vystudoval? 

Přírodovědeckou fakultu na UK FTVS, říkali nám ŠVIHADLA  . 

8. Kde bydlíte? 

V Praze - Běchovicích. 

9. Co je ve vaší funkci nejtěžší? 

Papírování. 

10. Co si myslíte o žácích na naší škole (jak na vás působí)? 

Slušnější než na jiných školách. Pohybově zdatní, otevřenější a je tu veselá atmosféra. 

11. Jaký jste měl největší sportovní úspěch? 

Půl maraton.  A jinak považuji za úspěch horolezectví, že jsem překonal pár čtyřtisícovek, které jsem 

lezl tak 3-4 dny.  

12. Kolik máte dětí? Jak staré? 

Mám 6letého syna a čekáme s manželkou chlapečka. Má se narodit koncem Vánoc. Já ale doufám, že 

se narodí až v lednu. 

 
      Děkujeme za rozhovor!  
            Anička Rybenská, Kristýna Pokorná 
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Naši nejmenší   

 

 

 

 
 

 

 

 

ZŠ Kounice má v letošním školním roce pouze jednu první třídu, kterou navštěvuje 24 

žáků a žákyň, z toho je 11 dívek a 13 chlapců. Třída prvňáků se nachází v přístavbě naší školy 

a je vybavena novými lavicemi a židlemi, které jsou nastavitelné dle výšky dítěte. Ve třídě je 

též dostatek prostoru pro umístění koberce, který nám slouží nejen k rannímu kruhu, ale též 

k plnění různých úkolů mimo školní lavice. Také v rámci výuky využíváme dostatek volného 

prostoru před třídou, kde mají děti nachystané úkoly, vztahující se tematicky k obsahu hodiny. Naši 

prvňáčci mají za sebou dva měsíce školní docházky a většina z nich jsou už vzorní školáčci, kteří zvládají 

své nové povinnosti. Děti se v průběhu prvních školních týdnů seznamovaly s novými spolužáky, 

s prostředím třídy a školy, zvykaly si na 

nový režim dne a plnění školních úkolů. 

Děti se též učily novým sociálním 

dovednostem v rámci třídy, při kterých 

jim pomáhala třídní pravidla. Abychom 

podpořili vzájemnou spolupráci a 

pozitivní komunikaci v rámci třídy, děti 

absolvovaly v rámci projektu Etické 

dílny program: Hrajeme si spolu. Tento 

program obsáhl dvě vyučovací hodiny a 

děti si při něm pod vedením lektorky 

paní Rút Kořínkové měly uvědomit 

důležitost spolupráce a kamarádství 

nejen při hře, ale i v běžném životě. Děti 

si společně zahrály pohádku O velké 

řepě, zacvičily, zazpívaly a vzájemně si pomáhaly při plnění dalších úkolů. 

Prvňáčci se snaží a jsou velmi učenliví, na konci října již umí přečíst první slova a krátké věty, zapsat 

hůlkovým písmem přečtená slova, porovnávat a sčítat čísla od 1 do 5, poznávat geometrické tvary. Děti se 

naučily nové básničky, svou třídu vyzdobily obrázky s podzimní tématikou a v hodinách tělocviku již 

úspěšně absolvovaly většinu atletických disciplín. Děti byly hodnoceny zpočátku motivačními razítky a nyní 

již dostávají své první známky, většinou jedničky, na které jsou náležitě pyšné.       
            Alice Adamcová 

 

Rozhovor s prvňáčky 

 
Od září k nám chodí prvňáčci a my jsme se jich po 

dvou měsících zeptali na pár otázek.  

 

1. Jaký předmět vás nebaví?  

Matematika 

2. Co vám v jídelně nejvíc chutná? 

Špagety.  

3. Na co se těšíte do školy? 

Na kamarády. 

4. Chtěli byste se vrátit do školky? 

Ne. 

5. Jaký předmět máte ve škole nejraději? 

Tělesnou výchovu s panem uč. Urbanem.              

             
                Bára Svatošová, Týna Lhotská  
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Masáže MISP ve druhých třídách 
Tři dvouhodinové lekce masáží mají za sebou kluci a 

holky ze druhých tříd. Jejich měsíční snažení bylo 

zakončeno udělením certifikátu, který malé maséry 

opravňuje k provádění masáží. Program, kdy se děti 

masírují navzájem mezi sebou, začíná vždy otázkou 

"Mohu tě namasírovat?" po které přichází na řadu 15 

jednoduchých masážních tahů na zádech, ramenou, 

rukách a hlavě. Vzájemné masáže vedou k 

celkovému zklidnění, k lepší atmosféře ve třídě a 

stmelují děti dohromady.  

Zmiňovaná aktivita má několik základních výhod pro 

děti, učitele, školu jako celek a rodiče. U dětí je 

rozvíjen pocit individuality a uznání, objevuje se 

snížení stresu, zlepšení koncentrace, rozvoj respektu k 

vrstevníkům a zvýšení sebevědomí. Učitel si během 

lekcí i po nich všimne větší harmonie ve třídě, klidu 

při práci a vyšší koncentrace žáků na činnosti. 

Výhodou pro školu je jistě větší smysl pro školní 

identitu, pocit jednoty a program je zároveň výbornou 

prevencí šikany ve třídě. V neposlední řadě mohou 

výhody sledovat i rodiče, kteří při aktivním zařazování 

masáží pozorují zklidnění dítěte, snadnější zvládnutí některých úkolů nebo zlepšení sourozeneckých vztahů. 

Bonusem pro rodiče budiž i možnost využít "certifikovaného maséra" denně v pohodlí domova :). 
            Vendula Dovole 

Žijeme v mraveništi 

Naši třídu 2. A provází v tomto školním roce projekt o Ferdovi 

Mravencovi. Nejen že si čteme příběhy Ondřeje Sekory a tvoříme 

k příběhům pracovní listy, které na konci roku svážeme do knihy, ale 

zpíváme si i mravenčí písničky, malujeme obrázky, modelujeme a 

vytváříme.  

Celá naše třída je jedno velké mraveniště, a to doslova. Děti jsou živé, 

neposedné, upovídané, ale také tvořivé, aktivní a rády pracují. A tak 

máme i třídní pravidla: Jak přežít nejen v mraveništi, třídní 

samosprávu: Jak to chodí v mraveništi, čtenářský metr: Beruščiny 

„knihochvilky“, Práci pro rychlé mravence atd. 

Kdybyste měl někdo nápady, kde načerpat další inspiraci do našeho 

mravenčího hemžení, rádi vás přivítáme. 
             Radka Doktorová 

Hejného matematika aneb 

potýkáme se s logikou 

Jak vnímáme matematiku, používáme čísla, jejich vztahy, matematické operace, jak o 

nich přemýšlíme, jak logicky uvažujeme – to je základní otázka Hejného matematiky. 

Děti v 2. A jsou od první třídy vzdělávány v matematice Hejného metodou. Seznamují 

se s různými prostředími, která je provázejí čísly a jejich vztahy. A poznávají je hravou 

formou s různými matematickými operacemi.  

Zajímavé na výuce je hlavně to, že děti nejvíce samy objevují principy číselných vztahů a matematických 

operací a učí se navzájem. Učitel je pouze jakýmsi navigátorem či koordinátorem, který pomocí otázek nutí 

děti přemýšlet a hodnotit jejich logické uvažování a vlastní počítání. 

Zkusíte si s námi nahlédnout do některých prostředí?     Radka Doktorová 
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Jablíčkový kompot ve 2. B 
 

Máte teď na podzim přebytky jablíček? 

Děti z 2. B vám poradí, jak s nimi 

naložit. Druháčci si totiž sami 

vyzkoušeli uvařit dobrotu, která 

provoněla celou školu.  

Nejprve si kuchaři a kuchařky museli recept na 

jablíčkový kompot složit z rozházených vět a pak už se 

pustili do práce. Kluci a holky jablíčka omyli a oloupali. 

Potom je rozkrájeli na malé kousky. Na rozpuštěném 

másle ovoce lehce podusili, zasypali trochou třtinového 

cukru a nechali zkaramelizovat. Pro tu správnou vůni 

přidali skořici a hřebíček a vše zalité vodou nechali chvíli 

povařit. Kdo chce, může přidat i nastrouhanou 

citrónovou kůru. Voňavou pochoutku mohou druháci s 

klidným svědomím doporučit - po dobrotě nezbylo v 

hrnci vůbec nic. 
                   Vendula Dovole 
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JSEM RÁD/A, ŽE JSEM TŘEŤÁK  

Na co se ve třetí třídě nejvíc těším: 

- na tělocvik a matematiku 

- na výtvarnou výchovu 

- na angličtinu 

- na školu v přírodě 

- na hezké známky 

- na Noc s Andersenem 

- na Ježíška 

- na vyjmenovaná slova 

Trošku se obávám: 

- že pro mě bude třetí třída moc těžká 

- že nebudu umět angličtinu a češtinu 

- že budu mít špatné známky na vysvědčení 

- že propadnu z angličtiny 

- že mi nepůjdou vyjmenovaná slova 

- že nezvládnu matematiku 

- že budu zlobit 

Přál/a bych si, abychom letos: 

- jeli na školu v přírodě a na výlety 

- jeli do Rudolfina a do Divadla Gong 

- jeli do čokoládovny 

- zažili legraci 

- měli Noc s Andersenem 

- abych udělal nový rekord v běhu na 1 500 m 
 

JAK JSME PŘIPRAVOVALI MRKVOVÝ SALÁT 

V prvouce jsme se učili o ovoci a zelenině, a tak jsme si do 

školy přinesli potřebné suroviny a připravili si pochoutku plnou 

vitamínů. Je to snadné, zvládne to každý kluk i holka.  Zde je 

recept: 

1. Připravíme si 2 mrkve, 1 jablko, citron, cukr, škrabku, 

struhadlo, mísu, lžíci. 

2. Oloupeme mrkev a jablko.  

3. Vykrojíme jádřinec a ovoce i zeleninu umyjeme. 

4. Nastrouháme na jemném struhadle. 

5. Přidáme cukr a zakapeme citronem. 

6. Vše zamícháme a sníme. 

7. Nakonec po sobě uklidíme.    

Přejeme dobrou chuť!            Honza, Štěpánka, Adélka, Adam N. 

TŘEŤÁCI V DIVADLE 

Mnohým z nás se splnilo přání a opět jsme se vypravili do Divadla Gong v Praze, tentokrát na představení 

Devatero pohádek podle knihy Karla Čapka. S pošťákem Kolbabou jsme procestovali kus světa, potkali 

přitom kouzelníka, loupežníky, princeznu Zubejdu, kocoura Jůru 

a spoustu dalších postav. Cesta to byla strastiplná, ale všechno 

dobře dopadlo a zamilované psaníčko bez adresy se nakonec 

dostalo do správných rukou. Více se můžete dozvědět, když si 

knížku Devatero pohádek sami přečtete. Všem holkám i klukům 

se pohádka moc líbila a už nyní se těší na další návštěvu divadla. 

Na fotce můžete vidět, jak nám to slušelo.           Mirka Roudnická 

PÍSEŇ 3. B 

My jsme žáci třeťáci, 

máme rádi legraci. 

Tělocvik, matiku, 

máme všichni v malíku. 

 

Nejsme žádní rošťáci, 

říkáme si koumáci. 

My jsme prima kámoši, 

jedničky nás potěší. 

 

My jsme dobří 

kamarádi, 

naši školu máme rádi. 
 

Očekávám, že se letos naučím:  

- nové věci 

- angličtinu 

- vyjmenovaná slova 
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Představujeme vám paní učitelku 3. A 

Letos se náš učitelský sbor rozrostl o novou paní učitelku Evu Hanušovou, která je třídní 3. třídy. Požádali 

jsme ji o rozhovor a ona nám ráda vyhověla.  

1) Co jste vystudovala? 

Vysokou školu učitelství pro první stupeň ZŠ Hradec Králové. 

 

2) Jaký předmět máte nejraději? 

Tělocvik, hudební výchovu, výtvarku, ale také čtení. 

 

3) Jak se vám tu líbí? 

Moc, je tu krásné prostředí a atmosféra. 

 

4) Co jste dělala předtím, než jste sem nastoupila? 

Studovala jsem. 

 

5) Odkud pocházíte? 

Z Miletína v Královéhradeckém kraji. 

 

6) Chutná vám ve školní jídelně? 

Velmi, bojím se, že přiberu. 

 

7) Hrajete na nějaký hudební nástroj? 

Ano, na klavír a na flétnu. 

 

8) Co nejraději děláte s dětmi? 

Tvoření různých věcí, mám pocit, že z toho mají radost. 

                                                                                               Děkujeme za rozhovor.              Kristýna Pokorná, Iveta Forejtová      

Čtvrťáci            

Přestože školní rok začal teprve nedávno, už jsme toho 

zažili neuvěřitelně mnoho.  

Začátkem září, když bylo ještě teplo a sluníčko nám 

hřálo do tváří, jsme si oživili výuku přírodovědy tím, že 

jsme se učili venku pod vrbou.  Moc se 

nám to líbilo, protože jsme měli pocit, 

že se vlastně ani neučíme . Nebýt 

tedy učebnice.  

Začátkem října jsme se vydali do 

Nymburka na dopravní hřiště, kde jsme 

si zopakovali pravidla silničního 

provozu a poskytnutí první pomoci.  

Po teoretické části jsme se přesunuli ven, abychom si 

osvěžili jízdu na kole. Ze začátku to byl těžký úděl, 

ale když jsme jeli tak páté kolečko, bylo to easy . 

 
         Andrea Rozkydalová 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNy6voua7eAhXCPOwKHU0CD0UQjRx6BAgBEAU&url=http://le-stylo-de-vero.eklablog.com/la-soustraction-posee-a114497868&psig=AOvVaw3TPMWo4kSblmy0COwmKOW2&ust=1540998664133014
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Páťáci  
Ve čtvrtek 4.10. navštívila pátá třída dopravní hřiště. Do Nymburka jsme přijeli po osmé 

hodině ráno a ihned jsme začali s teorií. Děti poslouchaly výklad a aktivně se do něj 

zapojovaly. Po teoretické části následoval zkušební test, který obsahoval dvacet otázek 

na všechny možné dopravní situace včetně značek a křižovatek. Po testu jsme konečně 

vyrazili na hřiště. Zde si to děti užily nejvíce. Jezdily na kolech po hřišti a musely se 

řídit značkami na silnici. Ne pro všechny to byl lehký úkol. 

Přesto nakonec téměř všechny děti získaly cyklistické 

průkazy.  
            Jitka Manželová   

 

 

 

 

 

Šesťáci žijí pravěkem 

V 6. třídě jsme se ve výtvarné výchově a dějepisu přenesli do 

doby 3,5 milionu let před naším letopočtem za naším 

předkem jménem Homo habilis. Kreslili jsme jeho portrét a 

někteří se i pokusili vyrobit jeho zbraně – sekáč a úštěp. Dále 

jsme se podívali do jeskyní jménem Altamira ve Španělsku a 

Lascaux ve Francii, které se proslavily zachovalými 

jeskynními malbami. Také jsme vyrobili 

vlastní menší verzi jeskyně u nás na chodbě, 

na kterou se můžete přijít podívat. Seznámili 

jsme se i se slavným malířem pravěku, 

Zdeňkem Burianem.    
    Alena Čápová, 6. třída 

 

 

 

Preventivní program v 7. třídě 

V tomto školním roce jsme si nejvíc užili program „Život v mediální džungli“. Paní lektorka Rút Kořínková 

byla velmi milá, hodná a sympatická. Mluvila s námi o tom, jak se máme chovat na internetu a 

jaká nebezpečí nám tam hrozí. Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí. Víme už, co to jsou 

média, co je to grooming, netolismus nebo sexting. Uvědomili jsme si, kolik času trávíme 

užíváním médií. Pořad byl velmi zajímavý a rádi bychom se s paní Rút potkali znova. Někteří se 

dokonce rozhodli, že čas na počítači a mobilu omezí a raději budou chodit ven s kamarády.  Do 

příštího čísla časopisu pro vás připravíme anketu na toto téma.      
            Sedmáci 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnt92NuK7eAhUQjqQKHZNeCTYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.spojovacky.com/spojova%C4%8Dka-hra-%C4%8C%C3%ADsla-od-1-do-9.html&psig=AOvVaw1vRB9nKFD49pbrwDqsO2Jy&ust=1540998283273944
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwidvqWluK7eAhVLC-wKHbIfBg4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.spojovacky.com/spojova%C4%8Dka-hra-%C4%8C%C3%ADsla-od-1-do-9.html&psig=AOvVaw2fAbtzsLMA8DYxDbr_y6QE&ust=1540998332863110
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Život v osmé třídě 

Kuchařské umění - muffiny 
Skoro každý je rád peče a určitě každý je rád jí. Holky z osmé třídy se rozhodly tyto dvě věci 

skloubit a udělaly si výborné mrkvové muffiny. Jelikož jich udělaly spoustu, rozdělily se i 

s učitelským sborem a družinou, která jim uvolnila místo k vaření. Muffiny byly výborné a 

my děkujeme paní učitelce Molinské za odborné vedení   
Aneta Rajtmajerová 

Podzimní tvoření - dýně 
Každý zná tradici o dlabání dýní a tvoření děsivého obličeje a toho se chytly i holky z osmičky. Vydlabaly a 

navrhly spíše roztomilé hlavy než strašidelné. Pomáhaly si mezi sebou a vytvořily originální a krásné dýně. 

Jednu můžete najít i na pozemku školy. Ostatní zdobí domy umělkyň a čekají na dušičky i Halloween. 
Aneta Rajtmajerová 

Dny architektury 
Dne 29. 9. byl Den architektury. Mohli jste se podívat do výjimečných míst. Já si vybrala výlet do Národní 

galerie v Praze. Měla jsem šanci projít si krásné staré místnosti s nástěnnými malbami. Mohli jsme si 

prohlédnout i nádherné malby pánů a dam. Viděla jsem zbroj rytířů i pušky, kterými stříleli. Připraven byl i 

zábavný program pro malé, hledání ornamentů, zajímavé otázky, na které jsme odpovědi našli v galerii.   
            Aneta Rajtmajerová 

Devátá třída 
V pondělí 22. 10. jsme měli besedu na téma „Sex, láska a vztahy“. Paní Rút Kořínková, 

lektorka Etických dílen, byla velice milá a otevřená. Nejdříve se nám sama představila a pak 

jsme si dvě hodiny povídali. Dostali jsme rady do života, například o tom, jaký je rozdíl 

mezi zamilovaností, láskou a sexuální přitažlivostí a jaké existují možnosti antikoncepce. 

Víme, že máme spoustu času na zahájení intimního partnerského vztahu, že je důležité 

předcházet rizikovému sexuálnímu chování nebo že nechráněný pohlavní styk představuje 

velké nebezpečí. Uvědomili jsme si spoustu důležitých věcí a každý z nás si na tuto besedu 

určitě v budoucnu vzpomene.  
 

Preventivní programy Etické dílny 
Po velmi dobrých zkušenostech s programy organizace Hope4kids, z.s. jsme se i letos rozhodli pro jejich 

volbu. Ve spolupráci s paní lektorkou Rút Kořínkovou a s třídními učiteli jsme vybrali 11 programů, které 

budou ve třídách realizovány od října do února.  

Již proběhl v první třídě program Hrajeme si spolu, ve 3. B program Jak se stát dobrým kamarádem?, v VI. 

a VII. třídě jsme otevřeli téma Život v mediální džungli. V pondělí 22.10. se osmáci zamýšleli nad otázkou 

Vážíš si svého těla? a v IX. třídě se hovořilo na téma Sex, láska a vztahy.  Zbývající programy se budou 

konat postupně až do února. Zvolená témata jsou vybírána adekvátně věku dětí i aktuální situaci ve třídě. 

Vždy je ve třídě přítomen učitel. O tématu s dětmi hovoříme i po jeho skončení, dále jej rozvíjíme a 

zpracováváme. Zjišťujeme i zpětnou vazbu od dětí i lektorky.     D. Sedláková 
 

Jak se stát dobrým kamarádem? – program pro 3. třídu očima Štěpánky Heřtusové 
 

V pondělí 15. října jsme měli program Jak se stát dobrým kamarádem? V učebně první třídy na nás čekala 

paní Rút, která nás učila, jak být dobrými kamarády. Nejprve jsme si říkali, jaký by měl kamarád být. Měl 

by být hodný, laskavý, upřímný, vtipný, dodržovat sliby a měl by umět pomáhat. Potom jsme si napsali test, 

jestli jsme dobří kamarádi. Pak jsme hráli hru Na prince, draka a princeznu. Nakonec jsme vyráběli přáníčko 

pro kamaráda. Program byl moc užitečný! A moc se nám líbil! 

                                                                                                 
 

Hope4kids

, z.s. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi186Hft67eAhUPKuwKHZC6CqIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.spojovacky.com/spojova%C4%8Dka-hra-%C4%8C%C3%ADsla-od-1-do-9.html&psig=AOvVaw3aAcw1ZGEQcNGl3T8ml2KJ&ust=1540998175631377
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOtJH1t67eAhXBDuwKHZ_vD_YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.spojovacky.com/spojova%C4%8Dka-hra-%C4%8C%C3%ADsla-od-1-do-9.html&psig=AOvVaw1qvF0_u_w1quzvTnBNebW7&ust=1540998231748091
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Naše spolužačka studuje v zahraničí 

Žákyní sedmé třídy ZŠ Kounice je i Karolína Muchová, kterou však na chodbách 

naší školy nepotkáte, stejně jako jejího bratra Davida, žáka IV. třídy. Už dva roky 

žijí s rodinou v Chesteru. Zajímalo nás, jak Kája zvládla takovou velkou změnu a 

jaké to je, studovat v jiné zemi. Požádali jsme ji o rozhovor a ona ráda souhlasila.  

1. Jaké jsou ty největší rozdíly mezi českou školou a školou v Anglii? 

Jako největší rozdíly bych viděla, že žákům začíná povinná školní docházka dle 

věku, nikoliv dle způsobilosti a to už od čtyř let věku (viz tabulka). Další rozdíl je, 

že každá škola se prezentuje vlastní uniformou s logem, kterou si každý žák 

zakoupí. Dokonce i oblečení na TV je jednotné a s logem školy.   Druh známkování  

-  žáci tu dostávají slovní hodnocení. Učitelé kladou velký důraz na to, aby žáci 

porozuměli učivu při vyučovací hodině. Pokud žák probírané látce neporozumí, 

požádá učitele o konzultační hodinu, stejně jako na vysoké škole v ČR.  Ve škole 

mám svoji vlastní skříňku, kam si ukládám veškeré školní pomůcky. Do školy nosím 

pouze menší batůžek, kde mám svačinu a psací potřeby Další rozdíl je, že tu děti 

chodí do školy i s antibiotiky, které žákům pak v uvedeném čase od pediatra podávají 

asistentky. V Anglii se absence žáků moc netoleruje a je sledována školským úřadem. 

Pokud si žák zajede s rodiči v době školy např. k moři, má neomluvenou absenci, při 

absenci větší než 5 dní je pokutována částkou £100 (3000 Kč). Domácí úkoly se tu 

dostávají nárazově, spíš moc ne . Ve výuce se dbá na grafickou + praktickou 

stránku. Např.: v rámci geografie žáci navštěvují zajímavé země, např. Island 

s geotermální činností. Úspěšní studenti reprezentují školu v divadelních 

představeních v rámci předmětu (drama), např. v Londýně, Paříži či New Yorku. Při 

poznávání jiných kultur jezdí studenti vyšších ročníků na studijní pobyty, například do 

Afriky, aby poznali hodnoty života. 
 

 

2. Jaké jsou tvoje oblíbené předměty? 

Moje oblíbené předměty jsou zeměpis, někdy tělocvik a vědy, když děláme pokusy třeba 

s ohněm (paní učitelka hasila ) 

3. Jakou střední školu bys chtěla studovat?   

Střední škola se rozhoduje až rok před ukončením high school (15let), na výběr mám ještě 

dost času 

4. Vrátíš se do Česka? 

Chtěla bych. 

5. Máte v Anglii nějaké předměty, které tu u nás nejsou? 

Ano, náboženství s filozofií, volitelný druhý jazyk- španělština, němčina, můj brácha David se učí 

francouzštinu.  

6. Jak se připravuješ na zkoušky u nás?  

Na přezkoušení se připravuji skoro každý den po příchodu ze školy. Předměty střídám a učím se, že si dělám 

výpisky z referátů, které jsou vyvěšeny na webových stránkách různých škol.  Také si průběžně zapisuji 

poznámky z Nikčiných sešitů, ale hlavně si pročítám látku z učebnic. V neposlední řadě každou sobotu 

navštěvuji českou školu v Manchesteru.  

7. Máš tam nějaké koníčky? 

Ano, jezdectví, tenis, netball, street dance a také jsem si vyzkoušela veslování. 

 

------------------- Primary 

school 

Primary 

school 

Primary 

school 

High school 

Třídy Reception Year 1-Year 2 Year 3-Year 6 Year 7-Year 11 

Věk 4 roky 5-6 let 7-11 let 12-16let 



12 
 

8. Co bylo na přechodu nejtěžší? 

Určitě jazyková bariéra, neznámé prostředí + nové bydlení ve městě a noví spolužáci. Ale zvykla jsem si 

rychle 

9. Jaký jazyk se učíte a jak ti jde? 

Učím se španělštinu, myslím si, že mi jde moc dobře. 

10. Po čem se ti stýská? 

No, v první řadě se mi stýská po babičkách/prababičkách + dědečcích, pak po 

kamarádech, ale také po koních, se kterými jsem trávila čas, jak v sedle, tak ve 

stáji. 

11. Změnila bys něco na naší škole? 

Třeba něco napadne vás po přečtení mých řádků… 
 

Děkujeme Káje za rozhovor a přejeme hodně štěstí ve studiu jí i 

Davidovi. Děkujeme i mamince, paní Martině Muchové, za souhlas 

s rozhovorem a za spolupráci při přenosu informací   
        Karolína Muchová, Nikola Vaňkátová 

Rozhovor s Natkou Reitzovou  
Jak víte, tato škola je založena sportovně, některé děti sportují i mimo školu. Například Natka Reitzová. Její 

sport je basketbal, na který jsme se optaly a snažily se co nejvíce poznat její basketbalový život. 

1. Od kdy hraješ? 

Od půlky první třídy. 

2. Za koho hraješ? 

Hraji za Sadskou a Slovanku. 

3. Vyhrála jsi někdy něco sama za sebe? 

Ano, nějaké poháry. 

4. Proč hraješ?             

Protože mě to baví a dělala to i sestra, tak jsem se chtěla opičit. 

5. Hrála jsi někdy něco jiného?      

Ano, fotbal a dělala jsem balet. 

6. Jak to máš s dojížděním?      

Ano, dojíždím do Sadské a do Prahy. 

7. Hraješ jediná z rodiny?    

Ano, hraju jediná z rodiny, ale moje sestra taky hrála. 

8. Vidíš v tom budoucnost?     

Může být, ale spíš ne.    Lucka Trnková, Aneta Rajtmajerová 
 

Anketa 
Který z těchto fotbalových kouzelníků je neoblíbenějším idolem našich žáků? Na to se zeptaly naše 

nové redaktorky Nikča a Týna.  

Nejlepší hráč MS v Rusku 2018 a nejlepší fotbalista světa za minulou sezonu Luka Modrič vedle 

svých ostřílených rivalů neměl šanci. O první místo svedli boj Cristiano a Lionel. Ronaldo s počtem 67 

hlasů naši anketu vyhrál. Messi získal jen o pár hlasů méně, a to 56.  

 

a) Cristiano Ronaldo  

b) Lionel Messi 

c) Luka Modrić 

 

 

 
           Nikča Vaňkátová, Týna Lhotská 
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Škola je jako každý rok zapojena do projektu  

   „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“. 
 

Pokud máte doma nějaký vysloužilý elektrospotřebič jako například: 

 

Rádia 

Televizory (LCD/Plazma) 

Počítače 

LCD Monitory 

Drobné kuchyňské spotřebiče 

Mobilní telefony 

Tablety 

Tiskárny 

Fotoaparáty 

Použité baterie (AA, AAA, 

atd…) 

Tonery 

a další spotřební elektroniku … 

 

Neváhejte tyto spotřebiče přinést, zabráníte tím znečišťování životního prostředí a zároveň škole pomůžete 

sbírat body, za které získá různé pomůcky, výukové materiály nebo sportovní potřeby a hry. 

Předem moc děkujeme, že nám pomůžete.       Libuše Čelakovská 

   

Školní akce 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.recyklohrani.cz/cs/news/view/133&psig=AOvVaw1GAmAer7iWq24cidMzlRRe&ust=1540831951181753
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PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC  

ZEMĚPIS 6 

Problémy v Africe:    malérie 

Pomyslná čára, která spojuje místa se stejnou zeměpisnou délkou, se jmenuje ...Polednice. 

ZE 7 

Původní africký kmen:   Keříkovci  

Co víš o JAR?     Žijí tam přisněhovalci. 

Spojovačka:  Stolová hora  =  2. nejhlubší jezero v Africe 

Křížovka:  Jaká zvířata žijí v savaně?  Krokorýři 

ZE 8 

Nejvyšší hora Krušných hor?  Krušovice! 

HDP  =   hrubý dopravní prostředek 
 

Jaký přirozený přírůstek má většina evropských zemí?  

 hnědé vlasy, modré oči 

 ropu, děti 

 děti se núdí  

Kdy a kde se budou konat nejbližší olympijské hry?  

 v úterý v Kounicích 

 zejtra na velkém 

 květen 29.3. 

Co je to paralympiáda?  

 zlomenina  

 postižená olympiáda 

 běh, kde běhají kluci 

 to závodějí důchotci 

ZE 9 

Přehrady na Vltavě jsou …   Orlík, Slapy, Křemík… 

Nejteplejší minerální pramen ČR je  … Macocha 

Kralický Sněžník přejmenován na   Králičí Jeseníky  

 

VL 5  

Proč se střídá den a noc?    Abysme si odpočinuli.  

Jaká byla záminka k zahájení 1. světové války?  Protože zabyly jejich náčelníka.  

Vynálezcem obloukové lampy byl   František Basamát. 

 

VL 4 

Složení půdy:   cihly, trámy, malta…. 

Rodokmen je strom, na kterém jsou moji předci.  

 

ČJ 

Oko =   orkán k vidění 

Pravopis: Listy osyky mají dlouhé řapyky.  
 

Nářečí hanácké převeď do spisovné češtiny: Jednó v noce šli dvá kluci na rake.  

=  Jednou v noci šli dva kluci na rokový festival.  
 

Josef Kajetán Tyl napsal hru….   Vidlovačka.  

Čím se proslavil J. K. Tyl?    Vedl Habsburky do války.  

 

Omluvenka v ŽK: Omluvte Aničku, měla skřipku.  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7o4H32rDeAhVJNOwKHUh1CMsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mslipa.cz/ucime-se-poznavame/&psig=AOvVaw3_vdxyn3RqIbc9E_VsVcaf&ust=1541076349598096
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX98XX3LDeAhVFCewKHWMOB8MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.srf.ch/sendungen/100-sekunden-wissen/das-emoji&psig=AOvVaw2ap10BlShErV4aUDf2pT1b&ust=1541076334400928
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUjev13LDeAhUMCewKHX3cDwUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ascartuning.cz/cz-kategorie_342447-0-smajlik.html&psig=AOvVaw2ap10BlShErV4aUDf2pT1b&ust=1541076334400928
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Vybarvi listy i plody a spoj, které k sobě patří. Najdeš i správná jména? 

 

 

     

    

 

             

    

 

        

 

 

      

 

 

         

 

 

 

      

 

          Eliška Jíchová, Kája Dobrovolná 

jírovec maďal 

 

 

 

jeřáb 

 

 

javor 

 

 

lípa  

 

 

buk 

 

 

dub 
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Ahoj kamarádi! 

Doufáme, že se vám první číslo časopisu 

líbilo. Letos ho pro vás připravuje tahle 

parta redaktorů. Každá třída v něm najde 

místo pro své články a velkou oporu 

máme ve spolupráci s našimi učiteli. Moc 

jsme se na vás po prázdninách těšili a už 

teď přemýšlíme o nových nápadech a 

článcích. Máte-li nějaký nápad vy, 

budeme moc rádi, když se o něj s námi 

podělíte. Doufáme, že vás školní časopis 

zaujme i pobaví. Kontaktovat nás můžete 

na našem emailu:  

casopiskounik@seznam.cz 

 

výsledky testu ze str. 2:  1. b, 2. c, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b 

Školní noviny pro vás připravují žáci volitelného předmětu mediální výchova. 

foto redakce: (zleva 1. řada) Eliška Jíchová, Karolína Dobrovolná, Kristýna Lhotská, Nikola 

Vaňkátová, (zleva 2. řada)Matěj Macháček, Jakub Obořil, Klára Koudelová, Rozálie 

Adámková, Bára Svatošová, (zleva 3. řada)Aneta Rajtmajerová, Lucka Trnková, Kristýna 

Pokorná, Anna Rybenská, Iveta Forejtová, (zleva 4. řada)Štěpán Pánek, Matyáš Procházka  

vyučující: Dagmar Sedláková 

ZŠ Kounice / listopad 2018 

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