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Krabice od bot

Každý rok hledáme charitativní projekt, který bychom podpořili. Tentokrát se naše škola rozhodla zapojit do
akce Krabice od bot. V ČR je tato aktivita velmi oblíbená a sběrná místa fungují na 143 místech už 30 let a
navazují na více jak 150 letou tradici ve více než 10 zemích světa. Během 14 dnů jsme sbírali drobné dárky
pro děti od 0 do 17 let. Mezi dárky, které jsme nasbírali, byly hlavně knížky, plyšáci, auta, panenky,
bižuterie, výtvarné potřeby, školní potřeby, oblečení, společenské hry, kosmetika, hlavolamy, puzzle….
Dohromady jsme zabalili neuvěřitelných 91 dárků. Předali jsme je na sběrná místa v Klánovicích a v Praze
Nuslích. Moc děkujeme, že jste se zapojili s námi.
E. Jíchová, K. Dobrovolná
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Sáňkovačka
Od pondělí připravovali naši žáci tratě, v pátek byla trať
v téměř ideálním stavu. Ani páteční noční sněžení
nezabránilo úspěšnému průběhu 30. ročníku
Mikulášského běhu kounickou Sáňkovačkou v sobotu 1.
12. 2018. Spolupráce organizátorů ze Sokola Kounice a
AK ZŠ Kounice byla tradičně na výborné úrovni. Přišlo
a přijelo 128 účastníků. Nejmladšímu účastníkovi bylo
pouze 15 měsíců. Všichni si odvezli kromě pěkných
zážitků i keramické mikulášské medaile a sladkosti od
Mikuláše! Rekordy kvůli sněhu nepadly, ale to nikomu
nevadilo! My, deváťáci, jsme měli za úkol organizaci
běhu, vyvěsit výsledky běhu a zajistit teplý čaj, aby
běžcům nebyla zima.
J. Urban, M. Procházka

Mikuláš v mateřské škole
Dne 5. 12. někteří z deváté třídy, Lucie Fadrhoncová (anděl), Anna Rybenská (čert), Šimon Suchan (čert) a
Matyáš Procházka (Mikuláš) šli do školky v Kounicích postrašit malé děti. Asi okolo 9 hodiny přišli do
jednoho oddělení, kde byly všechny děti. Zabouchali na dveře a vešli, Mikuláš četl knihu hříchů a některé
děti i pochválil. Nakonec zlobivé děti dostaly černou čmouhu na tváře a musely zarecitovat básničku. Pak
postupně recitovaly všechny skupinky dětí. Některé děti měly vážně strach, ale některým to bylo jedno.
Všichni dostali balíčky od Mikuláše, dokonce i paní učitelky. Děti měly radost a připravily si na oplátku pro
Mikuláše psaníčka s obrázky.
A.Rybenská

Martin na bílém koni – 2.B, 3.A
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První adventní víkend
Dne 1. prosince v Kounicích hráli žáci dramatické
výchovy divadlo pro seniory. Hra vyprávěla o
Přemyslovcích a moc se líbila. Jelikož jeden z
herců onemocněl, musel jeho roli hrát náhradník,
který text viděl až krátce před vystoupením. Ale
zvládl to skvěle! A jsme rádi za pomoc. Pak se
někteří herci přesunuli do obecní knihovny. A v
krásném betlémě, který byl u stromečků, se ujali
rolí Josefa a Marie.
Bylo potřeba se střídat každých 15 minut, abychom
neprochladli. V knihovně byl připraven teplý čaj a malé
občerstvení. Marií se na chvilku staly: Klára Pokorná, Aneta
Macháčková, Lucie Judasová, Aurora Tlamichová, Anna
Rybenská, Klára Podveská, Sofie Schovancová a Lucie
Fadrhoncová. Josefa hráli: Šimon Suchan, David Kramář, Jan
Řehák, Jakub Kvasnička, Matyáš Procházka a Jan Stejskal.
Každý si to užil a nikomu zima nebyla, protože jsme byli
dobře oblečeni. Se vším nám hodně pomohly paní učitelky
Domínová a Doktorová. Bez nich bychom to nezvládli.
A. Rybenská

Dárek pro veverky
Od září do konce listopadu jsme ve škole sbírali dobroty pro veverky. Vše
jsme pak pěkně zabalili a odvezli do Záchranné stanice Pinky Chvaletice,
kde naše nadílka udělala ošetřovatelům velkou radost a my jsme od nich
obdrželi poděkování.
Dobrý den,
velice vám děkujeme za takové množství dobrot pro veverky. Nevěřila jsem
vlastním očím. Oceňuji, že si na nás každý rok vzpomenete a jestli se
nemýlím, už 8 let veverkám posíláte oříšky, bukvice a další "výslužku".
Letos toho bylo opět požehnaně. V našem okolí se ořechy neurodily, takže
jsme vděční doslova za každý oříšek. Nic z balíčků od dětí nepřijde nazmar.
Hodí se nám opravdu všechno včetně slunečnice, bukvic, lískových ořechů
a sušených hub. Díky!
Katka Soukupová
Děkujeme tímto i my všem našim sběračům!

Exkurze do Toulcova dvora
V listopadu čekal na prvňáčky první
společný výlet. Navštívili jsme
ekologické centrum Toulcův dvůr
v Praze – Hostivaři, kde pro nás měli
připravený program „Bude zima, bude
mráz“. Cílem tohoto programu je
seznámit děti s tím, co dělají lesní
zvířata v zimě a co je zimní spánek.
Program je rozdělen na dvě části. První
část programu se uskutečnila v učebně centra, kde se
děti seznámily se svou lektorkou a domluvily se na
pravidlech, která budou dodržovat během celého dopoledne.
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Po úvodní části si děti vylosovaly kartičky s obrázky
lesních zvířat a paní lektorka dětem rozdala masky
zvířat. Děti se staly součástí pohádky, kterou paní
lektorka vyprávěla. Postupně přicházely ve svých
maskách na scénu a podle toho, jaké představovaly
zvířátko, si našly své místečko k bydlení - například
hromadu listí, větviček, šišek či sena a rozdělily se na
zimní spáče a nespáče. Na vše to hemžení dohlížel
Krakonoš, této v pohádce důležité role se zhostila paní
asistentka Pavla Zedníková.
Po pohádce následovala dobrá svačinka a po ní jsme
vyrazili do lesa, jenž je součástí ekologického centra.
Zde děti rozdělené do skupinek hledaly cestu ke zvířátkům podle jejich stop a poznávaly pobytová znamení
jednotlivých lesních zvířat.
Na závěr programu jsme se opět vrátili do tepla učebny a děti si natiskly do zápisníku stopy zvířat a
dokreslily pobytová znamení k jednotlivým lesním zvířátkům. Při závěrečné reflexi měly děti příležitost říci,
jaká část programu je nejvíce zaujala, a nejčastější odpovědí bylo hraní pohádky o zvířátkách. Po rozloučení
s lektorkou se děti odměnily nákupem dobrůtek v obchodě se zdravou výživou a čekala nás cesta domů.
Alice Mučková

Kája Turková
Minh Thu

Centra aktivit
Naše třída je 2. A. Už od první třídy
máme jako jediní na škole centra aktivit.
Centra jsou rozdělení dětí ve třídě na 5
skupin. V každé skupině je jiné zadání
práce. Ráno, když přijdeme do školy a
máme centra, tak se zapíšeme na papírek
(zápisový arch), do kterého centra
chceme ten den jít.
5 skupin – matematika, čtení, vědy, psaní, ateliér. V každé
skupině si rozdělujeme role: reportér, časoměřič, čtenář, tišič.
Reportér říká, co jsme ten den v centrech dělali při závěrečném
kruhu. Časoměřič měří a hlídá čas, který nám určí paní učitelka
na splnění práce. Čtenář čte zadání, které si vezmeme na
začátku. Tišič tiší, když je někdo hlučný. V centrech i rolích se
střídáme. V listopadu jsme měli centra na téma Rodina.
Formou této zábavy se naučíme spoustu zajímavých věcí, ale
také komunikaci a spolupráci. Jsme rádi, že pro nás takové
aktivity paní učitelka vymýšlí.
Evička Ledvinová, 2. A
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Myšlenková mapa, Zuzanka, 2. A

Už se zase po roce,
těšíme na Vánoce,
budem zpívat koledy,
stavíme se u dědy,
rozsvítíme stromeček,
rozbalíme dáreček.
Tomáš Kvasnička, 2. A

Výlet do Toulcova dvora
Jak se zvířata chystají na zimu se v pondělí 12. 11. 2018 vydaly zjistit děti ze
2.B. Brzy ráno odjely autobusem do Střediska ekologické výchovy v Toulcově
dvoře na program „Bude zima, bude mráz“. Během dopoledne se ani chvilku
nenudily - zjišťovaly, co je to zimní spánek, v rámci divadla si ověřily, které
zvíře v zimě spí, a které zvíře si musí shánět potravu pod sněhem. Pak se kluci a holky vydali po stopách
lišky, srnce a bažanta a v lesíku hledali pobytová znamení. Nakonec si děti vyrobily stopařský zápisník,
který jim při stopování zvířat pomůže.
Vendula Dovole

Ráno si splním sen,
ať jsme kamarádi jen,
kamarádi jsme navždy,
vždyť jsme všichni šťastní.

JEŽÍŠEK A VÁNOCE 1. DÍL

BYLI JEDNOU JEDNY VÁNOCE A BYL MALÝ JEŽÍŠEK
A TEN VYPADAL TAKHLE. A
Majda Musilová, 2. B
TEN JEŽÍŠEK BYL MOC ALE!
MOC HODNÝ A MĚL PĚKNÝ
DOMEČEK A MOC HODNÝ RODIČE A MÁ RÁD K PITÍ
MLÉKO A K JÍDLU MÁ ZASE RÁD RAJSKOU A TEŤ SI
ZASPÍVÁME TROCHU. PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
DUDAJ DUDAJ DUDAJ DÁ! JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU
KOLÍBATI JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÍBAT A TY JANKU NA PÍŠŤALKU
DUDLI DUDLI DÁ.
MATĚJ DOUŠA, 2. B
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Třeťáci v Rudolfinu
Když jsme v minulém roce poprvé navštívili pražské Rudolfinum, řekli jsme si, že bychom chtěli
podobný zážitek znovu zopakovat. 10. prosince jsme se spolu s 3. A na koncert do Dvořákovy
síně Rudolfina vypravili podruhé. Tentokrát jsme se ocitli mezi anděly a za zvuku krásné
andělské hudby jsme nasávali sváteční vánoční atmosféru. A nejen to. Při koncertě jsme se od
andělů – hudebníků dozvěděli mnoho zajímavostí. Teď už například víme, že harfa má 47 strun a
4 pedály, že varhany v koncertní síni jsou největší v České republice a ukrývají přes pět tisíc píšťal, nebo že
hlasitost houslí může houslista ztlumit dusítkem… Při koncertě jsme si také zazpívali s dětským pěveckým
sborem známé české koledy a to nejlepší přišlo nakonec. Na památku jsme se mohli vyfotit společně
s hudebníky na pódiu.
Náš druhý koncert klasické hudby jsme si opět moc užili a všem zvídavým dětem, které mají rády hudbu,
můžeme návštěvu Rudolfina vřele doporučit. Program dětských pořadů pro rodiče s dětmi najdete na
internetových stránkách České filharmonie.
Mirka Roudnická

Advent ve 4. třídě
Během vánočního času se toho u nás ve třídě
událo opravdu hodně. Nejprve jsme se vydali
za Barborkou, která nám posléze nadělila
nějaké dobroty do ponožek. Po cestě jsme
získali pár větviček a teď čekáme, jestli nám
do Štědrého dne vykvetou.
Další den čekalo na děti překvapení v podobě
adventního kalendáře. Děti se těší nejvíce na pondělí, kdy
otevírají tři políčka J. A za několik dní nám přibyl ve třídě i stromeček, který si postupně zkrášlujeme
ozdobami.
A zatím poslední akce, kterou jsme během adventu dokončili, byla příprava výrobků na adventní trhy. A
před kounickými trhy jsme se ještě zajeli podívat do Skanzenu v Kouřimi společně s prvňáčky. My jsme si
tam vyrobili postavičky do betléma.
Andrea Rozkydalová

Výlet do planetária
V pondělí 12.11 jsem navštívila s mojí třídou planetárium. Víte, co
jsem zjistila? A kolik tam bylo zajímavých věcí? Zjistila jsem třeba,
že měsíc je trochu černý, protože na něm byla dříve láva. Nebo že v
každém ročním období je na obloze jiné souhvězdí. Planetárium se
skládalo z obchodu, šatny a kinosálu. Dalo se tam nakoupit a poznat
hodně věcí. Chtěla bych, aby se do něj mohli všichni
podívat. Bylo to moc zajímavé. My tam byli na
programu "Kde začíná vesmír" a moc jsem si to užila.
Kateřina Volková , 5 .třída
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Úžasný sportovní zážitek
Dne 5.12. jsme se s paní učitelkou Bielakovou a
panem ředitelem Jedličkou vydali na mistrovství
světa ve florbale do O2 Arény. V prvním zápase
hrálo Slovensko vs. Lotyšsko. Skoro všichni jsme
fandili Slovensku (které bohužel prohrálo 6:1).
Jediný Marek S. fandil Lotyšsku. Ve druhém
zápase hrálo Estonsko vs. Dánsko. Zase se stalo to, že tým,
kterému jsme fandili, prohrál (Dánsko vyhrálo 3:2). Fandili jsme
tak moc, že se z O2 Arény stala ,,Ohnivá Aréna“ (na kostce nad
plochou se objevil ,,radar“ a my museli řvát, než padla červená barva). Hodně jsme si to užili.
Chceme moc poděkovat paní učitelce Bielakové a panu řediteli Jedličkovi za krásný výlet!!!
Vaše 6. třída

Díky účasti našich žáků a žákyň na florbalovém turnaji ČEPS cupu, který organizuje Český florbalový
svaz, jsme získali možnost navštívit bezplatně O2 arenu, kde se uskutečnilo letošní MS. Protože nabídka to
byla opravdu lákavá, nemohli jsme si ji nechat ujít. A vyplatilo se. Vždyť už jen možnost být tam a sledovat
tuhle skvělou show bylo ohromným zážitkem. K tomu jsme mohli fandit jedněm z nejlepších týmů světa!
Kdo vyhrál a kdo prohrál, už teď není důležité, hlavní je, že jsme si to všichni užili a snad i něco okoukali.
Šárka Bielaková

Etiketa a my
V hodinách občanské výchovy si teď připomínáme, jaká pravidla etikety bychom měli dodržovat. Už víme,
že si ve společnosti nejsme rovni! Jinak to ani nejde. Dokážete si představit společnost bez pravidel?
Slušné chování poznáváme už od malička, když nás maminka učí zdravit, poprosit a poděkovat. Naše rodiče
to zase naučili jejich rodiče a ty zase jejich. Etiketa je stará jako lidstvo samo, ale časem se samozřejmě
vyvíjí. Líbání ruky už zdaleka není tak běžné jako před 100 lety. Zkrátka je jiná doba a také platí: Jiný kraj,
jiný mrav.
Teď už jsme starší a víme, že platí pravidla společenské významnosti. Žena je významnější než muž, starší
než mladší a nadřízený než podřízený. Žena jako první vchází do dveří, sedá si, podává ruku nebo jde po
schodech nahoru. Vedle muže jí patří pravá strana. Někdy se ale setkáváme se situacemi, ve kterých si úplně
nevíme rady. Třeba kdo je významnější ve trojici žena, starší muž a nadřízený? Víte? Vždycky je to žena.
Nebo kdo jde první po schodech dolů? Tentokrát je to muž, který bude případně zachraňovat padající ženu.
Jak jste na tom se znalostí etikety vy?
6. Tykání nabízí:
l. Ruku podává první:
a) muž ženě
a) starší mladšímu
b) žena muži
b) mladší staršímu
2. Ze schodů jde první:
a) muž
b) žena

7. Při podání ruky:
a) ruku pevně stiskneme
b) podáváme tzv. leklou rybu

3. Při pozdravu zdraví první:
a) ředitel žáka
b) žák ředitele

8. Při příchodu do místnosti muž:
a) sundá pokrývku hlavy
b) nechá si čepici na hlavě

4. Do dveří restaurace vchází první:
a) muž
b) žena

9. Do schodů jde první:
a) žena
b) muž

5. Do dveří pouštíme jako první:
a) muže
b) ženu

10. Žena chodí po boku muže
a) vlevo
b) vpravo
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Sedmáci

Vypečené atomy
Osmá třída o chemii pekla modely atomů z lineckého těsta. Byla to netradiční výuka. Naladili jsme se tak na
vánoční svátky. Někdo připravoval vrstvy atomu na tácek, zbytek válel těsto. Další hodinu jsme zdobili
kolečka a tácky.

L. Trnková, K. Koudelová

Sběr papíru
Od 5. 11. do 9. 11. proběhlo 1. kolo sběru papíru a víček. Dne 9. 11. deváťáci úporně pracovali
od brzkých ranních hodin, aby naložili papír a víčka, které celý týden úmorně vykládali z aut
rodičů dětí. Jeden vždy zapisoval, dva byli na křižovatce a řídili dopravu. Tři další vykládali
papír z aut do místnosti na to určenou. V pátek ráno jsme sesypávali víčka do pytlů a poté přijel
kamion a my jsme museli zase vykládat papír z té místnosti do kamionu. Vytvořili jsme hada a
zabralo nám to celé 4 hodiny. Podle deváté třídy bylo papíru hodně a žáci byli značně ztrhaní.
Celá škola nasbírala 10 tun papíru. Víček bylo nasbíráno 302 kg.
K. Pokorná, A. Rybenská, A. Macháčková

Zima včera, dnes a zítra… Co je to zima?

1940

2018

2100
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A co dělaly nebo budou dělat děti o zimních prázdninách 1940, 2018, 2100?

K. Pokorná

Sázení stromů v kounickém lese
Žáci 8. a 9. třídy sázeli stromy v Kounickém
lese. Sázeli dohromady 200 stromků. Našli si
sami místo, vykopali díru a zasadili. Díry se
kopaly zhruba 0.5 m hluboké, kam se
vkládaly stromky a zahrabaly se. Trvalo nám
to zhruba 3 vyučovací hodiny. Někde šla
špatně vykopat díra, protože je tam spoustu
kamenů. Byli jsme všichni dost špinaví, ale
přes to vše jsme to zvládli. Po zasázení všech
stromků nám zaměstnanci obecního úřadu dovezli traktůrkem vodu s konvemi, abychom všechny stromky
zalili. Paní starostka nám za dobře odvedenou práci dala čokoládičky.
Š. Pánek

Představujeme Dominiku Macháčkovou z 5. třídy
Jak dlouho děláš aerobic ?

Asi tak 5 let závodně.

Kde aerobic děláš?

V Českém Brodě.

Kolikrát týdně chodíš?

Třikrát týdně 2 – 3 hodiny.

Kdo tě trénuje?

Eliška Strakošová (miss aerobic) a Jakub Strakoš (mistr světa).

Jaká je vaše týmová kariéra?

Jak kdy, ale zatím se nám daří, minulý rok jsme byli první na finálním
závodě.

Chtěla bys dělat aerobic jako velká? Ale asi jako vedlejší práci, jako trenérka.
Jaké cviky děláte?

Fyzické cviky jako kliky, provazy, skoky,

stojky….
Jak tě to baví?

Hodně, nechci s tím skončit.

Za jaký tým cvičíš?

Corridor Český Brod.

Kolik vás je?

Kolem 10, když někdo onemocní, tak to nevadí.

Kolik závodů stihnete za rok?

Během sezony tak asi 9.
Díky za rozhovor!
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M. Macháček

Anketa pro naše nejmladší a nejstarší
Je doba adventu a my jsme se rozhodli, že se zeptáme prvňáčků a
deváťáků na pár otázek o Vánocích. Zajímalo nás, jak se budou lišit
jejich odpovědi.
Prvňáci se nejvíce těší na dárky a na Ježíška, ale deváťáci si nejvíce
uvědomují význam rodiny a vánoční atmosféru. Odpovědi na naši další otázku „Jaké
slavíte vánoční zvyky?“ byly podobné. Prvňáci rozkrajují jablíčka a pouštějí lodičky a
deváťáci ještě zapalují svíčky na adventním věnci. Pod stromečkem by prvňáčci chtěli
najít hlavně hračky a deváťáci oblečení, ale pár výjimek by chtělo i hračky. Péct cukroví doma pomáhají
skoro všichni. Na další otázku se nám děti rozdělily na několik skupin. Na vánoční trhy prvňáci nejčastěji
chodí do Kounic, ale i na Staroměstské náměstí, do Vykáně, nebo do Kouřimi. Deváťáci trhy tráví nejčastěji
také v Kounicích a v Praze, ale častěji jezdí i do jiných měst, do Znojma, do Drážďan, do Mochova...
Štědrovečerní večeři pro malé i velké představuje nejčastěji řízek. Kapříka děti moc nejedí, ale u těch
starších se na stůl dostal i candát nebo losos. Většina prvňáků i deváťáků věděla, proč se Vánoce slaví. Asi
každý se rád na Štědrý večer dívá na vánoční pohádku a výjimkou nebyli ani deváťáci. První
koleda, na kterou si děti vzpomněly, byla u malých: Rolničky, Ježíšku panáčku nebo Vánoce,
Vánoce. Deváťáci si vybavili koled více: Rolničky, Nesem Vám noviny, Štědrý večer nastal,
Ježíšku panáčku, Narodil se Kristus pán, Koleda, koleda Štěpáne, Štěstí zdraví, pokoj svatý a
All I want for Christmas. Poslední otázka byla jasná. Skoro všichni mají doma stromeček
živý.
I když jedni jsou na začátku své povinné školní docházky a druzí na jejím konci, Vánoce si
užívají hodně podobně. Je vidět, že české tradice mají v rodinách opravdu silné kořeny.
N. Vaňkátová

Ohlédnutí za letošním divadelním počinem kounických ochotníků
J. Cimrman - Dobytí severního pólu
O říjnovém víkendu se uskutečnila další hra Járy Cimrmana v podání Hrozného výběru z Kounic. Tentokrát
se posunuli na vyšší level. Byly tam i světelné efekty, krásný lední medvěd na kolečkách a rampouchy
z polystyrenu. Na představení se podílela část z našeho učitelského sboru: M. Domínová – režie, Š.
Bielaková – nápověda, J. Dobiášová – kostymérka, D. Sedláková – zvukové efekty, M. Koubková –
šatnářka, L. Čelakovská – biletářka.
Hráli: P. Koudela, M. Boháč, M. Slavík, M. Dubový, P. Veselý, A. Zradička, O. Klik, R. Dobiáš a J. Verner
A teď malý rozhovor s jedním z herců:
1. Jak těžké je zkoušení nové hry?
P. K.: Opravdu těžké, pokud si nepamatujete text a máte
málo času na jeho opakování.
2. Jak dlouho se zkouší jedna hra?
P. K.: U této hry to trvalo zhruba čtvrt roku.
3. Plánujete další hru?
P. K.: Zda budeme hrát další hru, ví jen Pán Bůh a naše režisérka.
Přejeme ochotníkům hodně spokojených diváků a ještě mnoho vydařených kousků a děkujeme za rozhovor!
K. Koudelová, R. Adámková
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Dlouholetou tradici má i školní Vánoční hra, kterou také režíruje paní učitelka Marie Domínová. Hra patří
již neodmyslitelně ke sváteční atmosféře kounických Vánoc a své role si v ní za ty roky zahrálo i mnoho
z našich čtenářů . Z prostoru před kostelem se v roce 2009 přesunula do kostela, a tím se ještě umocnila
krásná atmosféra hry.
D. Sedláková

Vánoční hra se původně hrála před kostelem (foto 2007). V posledních letech se hraje v kostele (foto 2016).

Znáte tyto vánoční zvyky?
Ořech v každém rohu
Když umístíte do každého rohu místnosti ořech, tím si pojistíte, že
bude rodina držet pohromadě.
Sekera pod stolem
Dáš si jí pod stůl s štědrovečerní večeří. Před jídlem si na ní šáhnou
bosou nohou všichni členové rodiny, aby je v příštím roce nebolely
nohy.
Díra v ledu
Vysekejte díru do ledu a v otvoru při půlnoční záři měsíce sledujte, co vás v následujícím roce čeká.
Hrnečky
Přiklopte pod hrnečky hlínu,
chleba, hřeben a prsten. Ostatní si
vyberou jeden z hrnečků a obrátí
ho dnem vzhůru. Ten, kdo najde
hlínu, do roka zemře. Kdo najde
hřeben, bude nemocen. Kdo
chléb, získá pozemské bohatství a
prsten věští svatbu.
Třesení bezem nebo plotem
Třeste plotem či bezem a volejte: „Třesu, třesu bez, ozvi se mi
pes, kde je milý dnes?“ A kde se ozve pes, tam bude váš milý.
Více těchto zvyků najdete na stránkách: www.mekko-store.cz
A. Rajtmajerová
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A jak je to na Moravě?
Podle cibule se věští, jaký bude příští rok. V tomto
cibulovém kalendáři se cibule rozdělila do dvanácti misek
označených názvy měsíců. Cibule se zasype solí a
ponechá několik dnů. Podle toho, kolik bude v mističkách
vody, se určí vlhkost jednotlivých měsíců příštího roku.
V našem regionu se objevil zvyk dávat snítky jehličnanů
ozdobené pentlemi v domech na nejrůznější místa, často je
lidé vetkli za svaté obrázky. Říkalo se jim ščesti anebo ščedrák, na Těšínsku pak polaznička. Větvička měla
ochrannou funkci. V moravském kraji byla oblíbená štědrovečerní omáčka ze sušených švestek, říkalo se jí
„sladka mačka" anebo také bryja.
Čaputa (Caputa) chodil na Moravě po dědinách již na štědrý večer a pokračuje ve svých rozpustilostech na
Nový rok. Je to člověk malého vzrůstu oděný napolo do mužských a napolo do ženských šatů, vycpaných
slámou a senem, s řešetem na hlavě a býkovcem v ruce. Pokud potkal výrostka, bil ho býkovcem, aby prý
lépe.
L. Trnková

Pohádková spojovačka - Najdeš kamarády?

R. Adámková
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Přesmyčky
AŠČMKLIA =

___________________

KERNČEÍP =

___________________

OMTAKE =

___________________

ČRDEKÁE =

___________________

BIOKYOZDČ = ___________________
TVEADN =

___________________

LKAJEIDČ =

___________________

ÁKYSŇ =

___________________

EČEKZONV =

___________________

ŠEŽEKJÍ =

___________________

Š. Pánek

Vánoční křížovka pro Kouničáky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

1. Stavba v kounickém lese

7. Rybník, kde podle pověstí strašil vodník.

2. Patron kounického kostela je sv. ….

8. V kostele se hraje o vánočních trzích.

3. Kounický rybník.

9. Bývalá škola.

4. Nová část Kounic.

10. Zastaralý název pro nemocnici.

5. Kde se vyrábí v Kounicích slad.

11. Socha u bývalé školy.

6. Každoroční běh o Vánocích pořádaný ZŠ Kounice.

Tajenka: __________________________________
M. Procházka
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Pro pamětníky - spojovačka
stromeček

семья

Sněhurka

звезда

večeře

коляда

dárky

ёлочка

hvězda

снег

sníh

ужин

prázdniny

Новый год

koleda

подарки

Nový rok

cказка

pohádka

Снегурочка

rodina

каникулы

Šťastné a veselé
Vánoce vám přeje
redakce
časopisu Kouník 
řešení ze str. 7: 1a, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8a, 9a, 10b
Školní noviny pro vás připravují žáci volitelného předmětu mediální výchova.
Eliška Jíchová, Karolína Dobrovolná, Kristýna Lhotská, Nikola Vaňkátová, Matěj Macháček, Jakub Obořil,
Klára Koudelová, Rozálie Adámková, Bára Svatošová, Aneta Rajtmajerová, Lucka Trnková, Kristýna
Pokorná, Anna Rybenská, Iveta Forejtová, Štěpán Pánek, Matyáš Procházka
vyučující: Dagmar Sedláková

ZŠ Kounice / prosinec 2018
kontakty: casopiskounik@seznam.cz, zskounice@volny.cz
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