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NSA - Noční dobrodružství v hmyzí říši – 1. stupeň 
Letos proběhl v kounické škole již dvanáctý ročník 

Noci s Andersenem. Jedná se o akci, která má 

podpořit zájem dětí o čtení knížek. Tohoto 

oblíbeného projektu se zúčastnily děti z druhé až 

čtvrté třídy. Program Noci s Andersenem je 

pokaždé jiný a je vždy překvapením. 

Každým rokem se naše škola rozrůstá, a tak i 

zájemců o nocování ve školní budově přibývá. 

Jenže škola není nafukovací, a tak počet dětí, které 

se mohou nočního dobrodružství zúčastnit, je 

omezený. Proto se letos organizátorky NSA 

dohodly, že o výběru si rozhodnou samy děti. Ten, 

kdo úspěšně vyluštil tajenku v početním kvízu, musel ještě ve školní knihovně za pomoci knížek zvládnout 

kvíz čtenářský. Všichni úspěšní luštitelé, kterých nakonec bylo přes padesát, si tedy svou účast opravdu 

zasloužili. 

V pátek 22. března jsme se tentokrát vypravili do říše 

hmyzu. Nejdříve kluci a holky skládali a lepili hmyzí 

puzzle, potom se rozdělili do skupin pojmenovaných podle 

různých zástupců hmyzu a pak jsme všichni netrpělivě 

očekávali příchod pana Andersena. Letos nepřišel sám, ale 

přivedl si s sebou loutku broučka, aby nám připomněl 90. 

výročí úmrtí pana spisovatele Jana Karafiáta, který je 

autorem známé knížky Broučci. Pan Andersen se však 

bohužel v naší škole dlouho nezdržel. Zcela nečekaně na 

něj zaútočil sršní roj, a tak si zbytek noci musel léčit 

poštípaný obličej. 

Po dramatickém úvodu nás čekala neméně dramatická 

ukázka z knihy Radovanovy radovánky od pana Zdeňka Svěráka - Jak se malý Radovan naučil hvízdat. Po 

prvním čtení jsme se vypravili do hmyzí laboratoře, abychom se hmyzu důkladně „podívali na zoubek“. 

Pod mikroskopem malí vědci pozorovali křídla mouchy a motýla, nohu včely nebo třeba tělo blechy. Kromě 

toho si každý vyrobil model s vývojem motýla. O motýlech 

nám pak Brouk Pytlík v krásně vyzdobené školní knihovně 

přečetl dvě pěkné pohádky z knížky pana Sekory.  

Než přišly nejnapínavější okamžiky letošní Noci 

s Andersenem, vytvořily si ještě děti zapouštěním barev 

pestře zbarvená motýlí křídla. Potom museli kluci i holky 

prokázat svou odvahu při tajemné cestě za včelí královnou. 

Světla svíček je dovedla až do potemnělého včelína, kde ti 

nejodvážnější sáhli do včelího úlu pro včelí vajíčko, ve 

kterém byly ukryté indicie pro další tvoření. Ze čtyř slov 

(slunce, krovky, med, létat) měly skupinky vymyslet 

jakýkoli příběh, básničku nebo třeba písničku a pak své dílo 

předvést ostatním. 

Při posledním čtení paní redaktorka Motýlková vyzpovídala pana Ferdu Mravence, od kterého jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavostí ze světa mravenců. Protože už bylo velmi pozdě a některým už padala víčka 

únavou, poslechli jsme si Mravenčí ukolébavku a zachumlali se do svých spacáků.  
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Po probuzení jsme snědli dobroty napečené od maminek a dotvořili motýlky z barevných křídel, které jsme 

si večer nachystali. Než jsme se rozloučili, přišel nás ještě jednou pozdravit poštípaný, ale jinak zdravý pan 

Andersen. Na památku nám přinesl dvě krásné knihy o motýlech a o včelách. Obě knížky ze života hmyzu si 

mohou školáci, které hmyz zajímá, vypůjčit v naší školní knihovně.  

Stejně jako každý rok, i tato noc velmi rychle utekla, jak jejím účastníkům, tak i organizátorkám. Velmi nás 

těší, že si děti akci užily a že mají chuť hlásit se na další a další ročníky. Pro nás je to známkou toho, že 

veškerá práce a úsilí, které vymýšlení a přípravě Noci s Andersenem věnujeme, nepřichází nazmar. Závěrem 

též chceme poděkovat paní starostce Sochorové za podporu při realizaci.   Mirka Roudnická 
 

Noc s Andersenem 2. stupeň 
 

Už jste o tom slyšeli? O čem?! No přeci o tom, 

co se stalo v noci z pátka na sobotu v kounické 

škole! Prý tam zavítal samotný pan Andersen! 

Ale asi nemohl najít cestu, přivedla prý ho 

nějaká babička kořenářka, alespoň to o sobě 

říkala, ale košík měla plný čerstvých jahod a 

z  truhličky potom vykouzlila loutkové divadlo. 

A ještě byla trochu podobná naší paní 

starostce! Ale tím to všechno jen začalo. 

Babička rozdala dárky a četla dětem pohádku a 

pan Andersen vyprávěl, jak tvořil své 

pohádkové hrdiny a jak krásné a důležité je číst 

si. Je pravda, že tu sebechválu trochu přehnal, 

ale takový konec své návštěvy si snad přeci jen nezasloužil. Náhle totiž 

vpadl na scénu jakýsi pán v montérkách a i s pomocí koštěte se snažil 

mistra vyhnat! A nakonec použil naprosto nečekaný způsob – vytlačil 

(stále ještě o svých knihách hovořícího) spisovatele ledním medvědem!! 

Naštěstí vycpaným. Ukázalo se, že jde o kulisáka místního ochotnického 

spolku, který tak vytvářel prostor pro své herce. A ti nastoupili za svitu 

polární záře a předvedli dětem část své poslední hry Dobytí severního 

pólu. A na tak vřelé přijetí a nadšený zájem při autogramiádě budou jistě 

dlouho vzpomínat.  A potom už celý večer a noc patřily opravdu jen 

divadlu. Děti se například dozvěděly, jaký rozdíl je mezi inspicientem a 

dramaturgem, jestli patří Radúz k Mahuleně, vyzkoušely si, jak se 

žongluje a baletí, vyrobily si vlastnoručně loutkové divadlo a samy sebe i 

paní učitelky velmi pobavily při divadelním vystoupení, které bylo celé 

jejich dílem! Jen to úsloví: „Má hlad jako herec“ se jim na vlastní kůži 

zažít nepodařilo. V kuchyňce všechny skupinky připravily takové dobroty, 

že potom všichni společně zasedli k opravdové hostině! A další je potom 

čekala ráno, když probíraly své zážitky nad mísami lahůdkových moučníků, které připravily se svými 

starostlivými maminkami. A když se potom po závěrečném hodnocení loučily, byly tak milé a tak hezky 

děkovaly paním učitelkám, že ty se neubránily dojetí. A tak to nakonec všechno dobře dopadlo, jako ve 

správné pohádce. Všichni si unaveně, ale šťastně řekli: Stálo to za to! A šli se domů dospat.    Marie Domínová 
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Lyžařský výcvik 2019  

V sobotu 5. 1. žáci 6. až 9. třídy odjeli na lyžařský 

výcvik na Černou Horu. Seznámili jsme se tam 

s dětmi z Dymokur, Křenic a Libice. Přijeli jsme 

večer a bylo tam spousta sněhu. Byli jsme 

rozděleni do osmi skupin podle lyžařských 

dovedností. Ve středu jsme šli na procházku a 

zastavili jsme se na sladký pohár. Další den, ve 

čtvrtek, jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedni šli 

na procházku a druzí na malou sjezdovku. 

V pátek jsme pobyt zakončili velkým závodem na 

běžkách a ve sjezdu. Ten samý večer jsme si užili diskotéku. Po ní bylo všem smutno, že už je konec. 

V sobotu jsme se sbalili a rozjeli jsme se domů. Lyžák jsme si všichni moc užili.                                                       

            B. Svatošová, J. Obořil  

Hledá se maskot 

Hledáme maskota 33. ročníku olympijského dne naší školy. Potřebujeme 

barevné stvoření, které by se hodilo k hymně a vlajce. Jestli se chcete 

zúčastnit, odevzdejte návrhy do konce dubna třídním učitelům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R. Adámková, K. Koudelová 

 

  

Olympijská hymna: 

 

V Kounicích je škola 

 líbezná a bílá  

 s velikejma oknama. 

 Žijeme tam sportem,  

 necpeme se dortem, 

 sportujeme s Urbanem. 

 

 Na té krásné trávě 

 budem cvičit zdravě, 

 celý den si budem hrát. 

 Dnes kounická škola 

 ke sportu nás volá, 

 škola není vězením. 

 Všichni tady spolu 

 za tu naši školu 

 soutěžíme s nadšením. 

 

 Na tom hřišti, hřišti kounickém 

 vztyčuje se vlaječka, vlaječka. 

 Hodně bodů chceme,  

 všichni vyhrajeme 

 a běháme kolečka. 

 Ref… 
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Velikonoce 

Je to pohyblivý svátek, a slaví se podle toho, kdy byl první úplněk po 

jarní rovnodennosti. Mohou být od 22. března do 25. dubna.  

 

Velikonoční symboly: 

Beránek - za spásu světa, představuje Boží stádo 

Kříž - nejdůležitější symbol, představuje ukřižování Krista  

Vajíčka - „kraslice“, symbol nového života, barvili je červeně (symbol  

dělohy, krev Krista) 

Kočičky - symbolizují palmové ratolesti 

Křen - symbolizuje hřebíky nebo hořkost Krista, dodržuje se v Polsku,  

Rakousku a Slovinsku 

Mléko a med - symbolizuje dvojjedinost Krista 

Velikonoční ohně-vítězství Ježíše Krista 

Dny: Škaredá středa - nazývá se také popeleční, černá a bláznivá 

Zelený čtvrtek - původní německý název Greindonnerstay (Lkavý  

čtvrtek) 

         Velký pátek - připomíná utrpení  

         Bílá sobota - připomíná den, kdy Ježíš Kristus ležel v hrobě 

         Velikonoční neděle - Zmrtvýchvstání Páně           

Velikonoční pondělí - někdy Červené, na Slovensku i v českých zemích je 

zvykem chodit s pomlázkou.  

K. Dobrovolná, E. Jíchová 

Pomlázka 

Pomlázka je jedním ze symbolů jara, dnes Velikonoc. Jde o spletený svazek 

vrbových proutků, je pletená většinou z 6 až 12 proutků a dávají se na ní pentle. 

Získané pentle pak buď zůstávají mládencům na památku, nebo jejich sestrám na 

další rok, anebo je pak zas mládenci děvčatům vrací na muzikách. Účelem je 

pomladit, nikoliv pomlátit. Dříve byla pomlázka jen krajový zvyk, později se 

rozšířila do celé republiky. Synonyma pro slovo pomlázka jsou mrskačka, 

sekačka, šlehačka, švihačka, hodovačka, dynovačka, ale i pamihod, tatar, žilka, šlerkust nebo šmigust.  

Chodit s pomlázkou na koledu se někde řekne dynování. Je to zvyk známý již od pohanských dob, u kterého 

je potřeba zpívat říkanku. 

      M. Procházka 
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Školní poradenské pracoviště 
 

Poradenské služby v ZŠ Kounice jsou 

zajišťovány výchovným poradcem, speciálním 

pedagogem a školním metodikem prevence. 

Pozici výchovného poradce na naší škole zastává 

Mgr. Vendula Dovole a speciálním pedagogem 

je od roku 2018/2019 Mgr. Vlasta 

Dubinová.  Školním metodikem prevence je 

Mgr. Dagmar Sedláková. Mezi pracovníky, kteří 

se podílejí na poradenských službách a vytvářejí 

konzultační tým pro poskytování služeb ve 

škole, patří třídní učitelé, metodik pro přípravu 

školního vzdělávacího programu Melanie 

Moravcová, učitelé vzdělávací oblasti Výchova k 

volbě povolání, případně další pedagogové, zejména učitelé výchov. 

Cílem naší činnosti je spolupracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární 

prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů, sledovat účinnost preventivních programů 

aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci, zavést do školy koncepci 

kariérového poradenství, připravit podmínky a rozšířit možnosti zařazení žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných do hlavního proudu, vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních 

odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole, posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s 

neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování, prohloubit včasnou intervenci při aktuálních 

problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci 

psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů, 

prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, propojit poradenské služby poskytované 

školou se službami školských poradenských zařízení a s úřady práce.  

ZŠ Kounice velmi úzce spolupracuje s PPP Český Brod (poradna při ZŠ Žitomířská) a s PPP Středočeského 

kraje (Nymburk, Kolín).  

Aktuální informace o činnosti ŠPP naleznete na webových stránkách školy www.zskounice.cz     D. Sedláková 

 

Etické dílny v 1. třídě 

V rámci programu Etické dílny se děti seznámily s paní lektorkou Rút Kořínkovou a loutkou kluka 

Ludvíka, kteří je provedli dvěma tématy: „Hrajeme si spolu“ a Buďme kamarádi“. Prostřednictvím 

rozhovorů, hraní scének, dramatizace pohádky „O veliké řepě“, písniček a dalších společných 

aktivit si děti měly možnost prožít radost ze společné hry a vzájemné spolupráce. Děti se učily při 

hře čekat a být trpělivějšími, což některým činí stále velké potíže. 

Prvňáčci mají od začátku školního roku vytvořena svá třídní pravidla, která se snaží dodržovat, a též si je 

připomněly v programu „Buďme kamarádi“. V každém kolektivu je důležité budování vzájemného respektu 

a vytváření pozitivního klimatu třídy, ve kterém každé z dětí má možnost říci svůj názor a dokáže se bránit 

situacím, které jsou mu nepříjemné. K oběma tématům se s dětmi často vracíme a je nutné si opakovaně 

připomínat pravidla společné spolupráce a vzájemného soužití ve třídě.      A. Mučková 

http://www.zskounice.cz/
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Jarní prázdniny v 1. třídě 

 

 

 

 

 

Nakreslili: Kája Turková, Dominik Sosnovský, Adam Pušbauer, Matěj Bukeš 
 

 

Pohádka v Gongu 
 

Naše třída jela do divadla Gong. Vyrazili jsme v půl 9, jeli jsme do Prahy -

Vysočan. Náš program, na který jsme se měli koukat, byl o Ferdovi 

Mravencovi. Bylo to o tom, že Ferda potkal Brouka Pytlíka. A ten Brouk Pytlík 

mu vyprávěl, že všechno umí, všechno zná a všude byl. A potkali Berušku, 

která byla trošku rozmazlená. A pak potkali šneka, který byl mrzutý a chtěl 

pořád spát. A ta Beruška po nich chtěla lučního koníka. Pak po nějaké době ho nakonec chytila. A brouk 

Pytlík a Ferda se s lučním koníkem seznámili. Ale šnek byl pořád ještě mrzutý a nepřestal se na ně zlobit. A 

tak je zažaloval, že se koupali v louži. Ale Pytlík se nakonec vymluvil, že to neudělal. Ferda měl dostat na 

zadeček a Brouk Pytlík mu měl makovičkou. A tak přinesl přikrytý vozíček, na který si měl Brouk Pytlík 

lehnout, jenže když Pytlík odkryl vozík, vyskočil luční koník a ten je na vozíčku odvezl. Všem se nám to 

líbilo.                 

         Maruška a Eva        

Lidské tělo  

Tento týden jsme se učili o lidském těle. Nejdříve jsme si popsali celou kostru, vnitřnosti a žíly. Další dny 

jsme si povídali, jak fungují některé orgány. Zjistili jsme, že každá plíce je jinak velká, protože levá plíce 

ukrývá srdíčko. Srdíčko je pumpa našeho těla. Žíly máme červené a modré. Je toho o lidském těle hodně, co 

bychom se mohli naučit, ale my jsme dostali úkol napsat básničku o těle a někteří ji splnili. A tady je naše 

dílo.                                                                                                    Eva Ledvinová a Maruška Horová 

Básničky o lidském těle 

                                                                                    

 

 

 

Očima se kouká, 

v hlavě mi to houká. 

Nosem se cítí, 

kolem voní kvítí. 

Pusou se povídá, 

už se dáme do jídla. 
E. Ledvinová a M. Horová 

 

V těle hodně kloubů máme, 

tělo jimi ohýbáme.  

Máme loket, rameno,  

kotník, kyčel, koleno  

a pak taky naštěstí, 

 pohyblivé zápěstí.  
Evička Ledvinová a Maruška Horová 

 

Očima koukáš, 

plícemi dýcháš. 

Rukama bereš, 

nohama kopeš. 

Srdíčkem pumpuješ, 

svalama zpevňuješ.  
Ema Jedelská 

. 
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Hodina matematiky 

Vždy když máme matiku, 

zapojíme logiku, 

pyramidy počítáme, 

autobusem pospícháme, 

cestující spočítáme. 

děda Lesoň to je pán, 

zvířátek má plný lán, 

správně mu je rozdělíme, 

pak se na ně usmějeme. 
  Tomáš Kvasnička 
 

 

Křížovka 
1. Čím myslíme?  

2. Kde se upínají svaly? 

3. Když se přejíme, máme plné… 

4. Červené a bílé …. 

5. Čím koukáme?  

6. Pumpa lidského těla je … 

7. Máme tenké a tlusté …                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lili Krumerová  

 

 

 

 

 

Příhody Ferdy Mravence v Divadle Gong 
 

Velké přípravy předcházeli ve 2. B výpravě na divadelní představení Divadla 

Gong – Příhody Ferdy Mravence. Ve třídě jsme si povídali o autorovi příběhů 

Ondřeji Sekorovi. Studovali jsme různá vydání knížky o dobrodružstvích 

šikovného mravence a jeho kamaráda Brouka Pytlíka. Luštili jsme křížovku, jejíž tajenka nám prozradila 

název další knížky pana Sekory. Zhlédli jsme jeden díl černobílého loutkového seriálu z roku 1960, který se 

pevně drží knižní předlohy a jeden díl moderního kresleného německého seriálu, který se knižním životem 

Ferdy Mravence pouze inspiruje. Hledali jsme vetřelce v textu z knížky o Ferdovi. V čítance jsme si přečetli 

příběh o tom, jak pan Hlemýžď nechtěl při dešťové přeháňce pustit Ferdu do domečku, a bonusovým 

úkolem bylo doplňování textů k ilustraci Ondřeje Sekory.  

Samotné představení Příhody Ferdy Mravence v Divadle Gong jsme si pak opravdu užili. Fandili jsme 

sympatickému mravencovi s puntíkatým šátkem, smáli jsme se popletenému Pytlíkovi, zlobili jsme se na 

nafoukanou a ufňukanou Berušku a poslouchali rádio, které ladil pan Cvrček.  

Náš další výlet za kulturou jsme zvládli na jedničku.       Kluci a holky ze 2. B 

 

          
   

  

               2. K         

                 

3.               

              
 

 

               

5.           
             

6.           
              

7.             
 
 



8 

Zima ve 2. B 

Vánoční vystoupení pro rodiče, zdobení stromečku, Kounické trhy s prodejem vlastních výrobků, pečení 

vánoční střechy ze sušenek, stavění papírových sněhuláků, výroba andělů z vařeček, účast na Vánoční laťce, 

házení sněhových koulí na terč nebo cesta Tří králů – to je jen krátký výčet aktivit, které za dva zimní 

měsíce zvládly děti z 2. B. Posledním počinem byla společná výroba paní Zimy, která se usídlila na dveřích 

třídy a líbí se jí tam tak moc, že do konce února určitě neodejde.       V. 

Dovole 

 

 

Básničky o zimě 2. B   

Úkolem druháčků bylo vymyslet básničku, ve které se objeví tato slova: SNÍH, HORY, LYŽE, LANOVKA. 

Posuďte sami, jak se jim to povedlo. 
 

 

 

             

     

 

. 

 

 

 

Kuchaři a zahradníci ve 2. B 

Únor ve 2. B probíhal ve znamení povolání a řemesel.  O prvouce jsme si povídali o práci a volném čase. Ve 

čtení jsme četli o řemeslech a práci našich maminek a tatínků. Ve výtvarné výchově jsme kreslili, čím 

bychom chtěli být my, a hned dvě povolání jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Nejprve si kluci a holky sami 

vypěstovali ze semínek řeřichu, kterou následně použili při přípravě vynikajícího občerstvení ve formě 

jednohubek s pomazánkou a zeleninou. Některé děti dokonce donesly z domova „potvrzení“, že se o 

podobnou svačinku postaraly i doma. Další týden jsme se pustili do přesazování zakořeněných řízků fialky 

africké, jelikož se blíží svátek maminek a my chceme být připraveni .    V. Dovole 

Na horách je sněhu dosti, 

pojedeme si ho užít taky. 

Lyže si tam nazujeme, 

lanovku si užijeme. 
Domča Veselá 

 

Na horách je málo sněhu, 

pot nás štípe do očí, 

lyže použijeme k běhu, 

lanovka se netočí. 
Miki Mizera 

 
 

Na horách padá sníh, 

všude je smích. 

Děti lyžují s maminkou, 

tátové jezdí lanovkou. 
Máťa Friedmann 

 

Saně, lyže vytáhneme, 

na hory se rozjedeme. 

Všude kolem leží sníh, 

z lanovky je slyšet smích. 
Samík Sedlář 

 

Pojedeme na hory, 

sníh nám vrže pod koleny. 

Lyže s sebou vezmeme, 

lanovkou se svezeme. 
Nelča Zoulová 

 

Lyže, hůlky vezmeme 

a na hory jedeme. 

Sníh nám napadl nakonec, 

lanovkou hurá na kopec 
Domča Veselá 

Na horách už napadl sníh 

můžeme jezdit na saních i na lyžích, 

na ten kopec nahoru,  

lanovkou se dostanu. 
Majda Musilová 

 
Hory story 

Na horách lanovka, 

pod lanovkou sjezdovka. 

Řítím se na lyžích, 

za mnou se práší sníh. 

Pevně svírám hůlky, 

mám stažené půlky. 

Neztrácím však odvahu, 

jsem nejlepší na svahu. 
Martin Samek 
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3. B  Moje prázdniny 
Moje prázdniny jsem strávila s rodiči a bratry u babičky. Potom byla zabíjačka a 

já míchala krev. Naučila jsem se dělat jitrnice a tlačenku. Líbilo se mi, jak jsme 

porcovali maso.         Nikol 

Byl jsem na horách s rodiči a bratrem. Jeden den jsme lyžovali v Pasekách nad 

Jizerou. Měl jsem půjčené lyže. Na začátku jsem často padal, ale pak už ne. Jsem rád, že jsem 

se zlepšil v lyžování. Moc budu vzpomínat na tyto prázdniny. Vítek Bryndza 

Byl jsem na návštěvě u bratranců blízko 

Olomouce. Venku jsme si hráli na dětském 

hřišti. Potom pro nás přijeli babička 

s dědečkem a jeli jsme k nim domů. Chodili 

jsme na procházky, jeli jsme na výlet do 

Znojma, s druhou babičkou jsme jeli opět do 

Znojma, u nich doma jsme si hráli na 

zahradě. Budu vzpomínat, jak jsme bratranci 

vylezli na vysoký kopec, a já jsem spadl. Nic se mi nestalo.       Adam K.    

       

Recyklohraní 
V rámci recyklohrani se naše třída zapojila do soutěže s názvem „S rýmy jsou šprýmy“. Žáci 

vymysleli příběhy o starém vysloužilém elektru. Někteří zvolili formu komiksu nebo 

rozhovoru a jiní psali povídku. Snad budou v soutěži úspěšní!  

Moc jim držím palce!  J. Manželová 

 

Rozhovor s vysloužilým počítačem 
 

Já: „S kým jste byl, než vás hodili do elektra?“ 

PC: „Byl jsem s dvanáctiletým chlapcem, který pořád hrál hru 

Fortnite.“ 

Já: „Co se vám stalo a proč vás vyhodil?“ 

PC: „Pořád mačkal mezerník, až nakonec vypadl. A vyhodil mě, 

protože jsem se začal sekat.“ 

Já: „ A proč jste se začal sekat?“ 

PC: „ Protože ve mně měl stažené filmy, hry, složky a pořád mne 

přehříval.“ 

Já: „ Od kolika let vás měl?“ 

PC: „ Měl mě od 6 let, ale začal se ke mně chovat hrozně od osmi let.“ 

Já: „A jak se k vám choval ty dva roky?“ 

PC: „Choval se ke mně úžasně jako bych byl jeho nejlepší přítel. 

Koukal na pohádky a nehrál hry“ 

Já: „Jak se k vám choval potom?“ 

PC: „Co začal hrát hry, choval se hrozně, kopal do mě, bouchal do klávesnice atd.“ 

Já: „Jak se chlapec jmenoval?“ 

PC: „Jmenoval se Max Harrvie.“      

Já: „A jak Max pojmenoval vás?“ 

PC: „Pojmenoval mě: Blbý notebook , to se mi vůbec nelíbilo“ 

Já: „Byl jste dříve v nějaké jiné rodině?“ 

PC: „Nebyl, byl jsem úplně nový.“  

Já: „A kam vás vyhodil?“ 

PC: „Vyhodil mě z okna.“ 

Já: „Našel vás někdo?“ 

PC: „Našla mě jedna paní, která má moc milou dceru, a daly mě do 

opravny.“ 
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Já: „A kdo si vás vzal potom?“ 

PC: „Vzala si mě paní, která mě našla, její dcera se o mě hezky stará. 

Je to nejlepší rodina, kterou jsem mohl mít.“ 

Já: „Děkujeme za rozhovor a přejeme milující rodinu.“ 

PC: „Já děkuji za pozvání a na shledanou!     Kateřina Hedrlinová a Karolína Macháčková 

 

Jarní úklid obce   
 

Jako každé jaro se celá škola pustila do úklidu Kounic a okolí. 

Na naši třídu připadla cesta k Cihelně a část Kounické stezky. 

Vyrazili jsme hned ráno, bylo ještě chladno a na pěšinách 

bláto. Vyzbrojili jsme se pracovními rukavicemi, kbelíky a 

pytli na nalezené odpadky.  
Dohodli jsme se, že uspořádáme soutěž o nejoriginálnější 

odpadek. Holky z naší třídy posbíraly spoustu lahví, plastů a plechovek. 

Na Cihelně nás přivítaly kachny a za rybářskými boudami jsme objevili 

vyhozené oblečení – triko, trenýrky a mikinu. Že by to byl nejlepší úlovek dne?  

Kdepak! Kluci přikutáleli obrovský rezavý barel, který se válel u rybníka. A 

takhle poeticky svůj nález popsali: 

„Bylo jasné počasí. V jarním odrazu slunce se u vozové 

cesty něco lesklo. Jakmile si princ Tobias všiml odrazu 

jasné záře, hned přispěchal s pomocí prince Marka, aby 

blyštivý předmět vočíhnul. Princové zjistili, že je to starý 

rezavý barel bránící mladému stromku v růstu. Princové se 

obětavě vrhli vyklestit barel ze spárů cihel, které se do něj 

nastěhovaly. Po třiceti minutách vyprošťování se jim 

konečně podařilo barel vytáhnout. (Příběh je téměř podle 

skutečné události.)“ 

Už jsme si mysleli, že nic lepšího nenajdeme, ale to byl 

omyl. Na poli nás totiž čekal špinavý zelený pískací 

mimozemšťan. Tuhle „vycházku“ jsme si moc užili, protože 

jsme propásli dvě vyučovací hodiny!  

Ostatní třídy se nám také pochlubily svými nálezy. To koukáte, co dokážou lidé 

všechno zahodit?               Šesťáci 

 

Z takového nepořádku v obci nemá radost ani žák poškolák Franta Kabourek. Milí bordeláři, až budete 

příště odhazovat odpadky mezi rozkvetlé keře nebo pod kvetoucí stromy, udělejte si selfíčko a pusťte ho do 

světa, ať všichni vidí,  jak jste dobří. Třeba vám to někdo i lajkne, ale příroda to určitě nebude ! 
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Moc slova – preventivní program v 6. a 7. třídě 

Etické dílny nás už po druhé moc zaujaly. Paní Rút je moc hodný člověk a působí na nás 

mouře. Téma bylo ,,Moc slova“. Někdy totiž i jedno slovo může zlepšit situaci, ale jindy 

můžeme ztratit vše. Rozebírali jsme pomluvy, lži, dobrou a špatnou kritiku, motivaci a 

pravdu. Když se nám nebude něco líbit, dojdeme za tím člověkem a povíme mu to. Také 

bychom neměli lhát, protože v nás lidi ztrácí důvěru. Je lepší se přiznat, než dusit lež v sobě, 

protože se do ní zamotáme. Je důležité si uvědomit, že to, co z pusy vypustíme, už ani 

párem koní nevrátíme. Slovem můžeme pohladit, ale i ublížit. Budeme se také snažit 

nemluvit až tak moc sprostě. Děkujeme moc paní Rút, že nám to dokázala takhle vysvětlit.   

           Sedmáci 

 

Ilustrace: žáci ze VI. třídy  

 

 

Sedmáci v České televizi 

V pondělí 25. 3. jsme se vydali prozkoumat studia 

České televize na Kavčí hory. Po našem příchodu 

do budovy ČT jsme se posadili na pohovkách a 

čekali, až si nás vyzvedne průvodce. Po půlhodince 

mohla prohlídka začít. Průvodce nás odvedl do 

poměrně velkého sálu a pustil nám film popisující 

stanice ČT. Poté jsme konečně vyrazili na 

zábavnou prohlídku. Putovali jsme chodbami, které 

nám připadaly jako bludiště. Celkem měří asi 40 

kilometrů. Po cestě jsme viděli, jak se připravují různá studia, kulisy do filmů atd. Velice zajímavou částí 

prohlídky bylo natáčení Kouzelné školky s Magdou Reifovou. Poprvé v životě jsme viděli Františka naživo, 

což bylo podle některých nejlepší zážitek z exkurze.  Také jsme zjistili, že se tam bufetu jinak říká pitevna 

a restaurace se, podle tvaru budovy, jmenuje Rohlík. Prohlédli jsme si i zmenšený model všech budov na 

„Kafkách“. Na chvíli jsme se mohli stát moderátorem zpravodajství či kameramanem. A to jsme si moc 

užili! Naši exkurzi většina zakončila v bufetu, někteří se však vydali i do obchodu se suvenýry. Domů jsme 

se vrátili zdraví a spokojení.                                                                                                                 

            Sedmáci 
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Rozhovor s šéfkuchařem 
 

V lednu k nám do školy opět přijel profesionální kuchař Martin Zimmer. Žáci 8. třídy měli 

v rámci volby povolání možnost s ním udělat rozhovor a podívat se na jeho kuchařské 

umění. K obědu nám uvařil výtečné kuřecí maso v tortillové kapse. Věnoval nám i pár 

minut a odpověděl na naše otázky.  
 

 

 

Kdy jste začal poprvé vařit?  
 

Už od 4 let jako malý kluk. 
 

Vaše nejoblíbenější kuchyně? 
 

Určitě česká! 
 

Kde v cizině se vám líbilo? 
 

V Itálii. 
 

Jaké jídlo nerad vaříte? 
 

Sladké, ale rád ho jím. 

 

Děkujeme!                       Matěj Macháček 
 

 

Angličtina trochu jinak 
 

V hodině angličtiny jsme dostali za úkol vytvořit dotazník. Měl být na téma: Volný čas. Rozdělili jsme se na 

pět skupin, na dotazník o filmech, sportu, hudbě, hrách a čas venku. Výroba dotazníku nám trvala celou 

hodinu. Pak jsme si je také vyplnili. Nejen, že jsme si procvičili anglická slovíčka, dozvěděli jsme se také 

zajímavé informace. Takto jsme vyplnili dotazník my…. 

 

8 dětí z naší třídy chodí každý den ven. 

Jen jeden člověk chodí na 4-5 hodin denně ven. 

16 dětí chodí ven odpoledne. 

Jen 2 lidi chodí ven s rodinou. 

Nejčastěji chodí na fotbalové hřiště nebo na zahradu. 

 

Polovina třídy se dívá na filmy každý den. 

Nejvíce lidí se dívá na filmy 2-3 hodiny denně. 

Více jak polovina třídy sleduje 0-1 filmů denně. 

Nejsledovanější filmy jsou:  

1. komedie, 2. akční, 3. detektivky a horory. 
 

Nejoblíbenější filmový herec je Johnny Depp. 

Nejoblíbenější filmy jsou Piráti z Karibiku a Strážci Galaxie 

 

18 lidí poslouchá muziku každý den. 

8 lidí poslouchá muziku 1-2 hodiny. 

14 lidí poslouchá muziku ve svém pokoji. 

14 lidí poslouchá muziku odpoledne. 

Nikdo neposlouchá muziku ráno…    
       J. Obořil 
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Výlet do Mladé Boleslavi 
 

Osmá a devátá třída byly 15. února na výletě v automobilce Škoda. 

Nejprve jsme byli v muzeu Škody, kde byly vozy od Laurina a 

Klementa po auta nové generace. Potom jsme byli v autosalonu, kde 

jsme si mohli sednout a vyzkoušet úplně nová auta za několik miliónů 

korun. Na konec jsme byli ve výrobně různých dílů na auta. Viděli jsme 

i nový model auta Škody Kamiq, ale bohužel jen pod plachtou.  
M. Procházka, Š. Pánek, K. Pokorná, I. Forejtová  

          
 

Držte nám palce!  

Už se to blíží. Co? Přijímací zkoušky na střední školy! Naši deváťáci mají teď plnou hlavu testových otázek, 

pravopisu, skladby, výpočtů i geometrie…Když jim plány vyjdou a bude jim přát štěstí, jejich kroky 

povedou do těchto profesí.  

Kiki Pokorná by se chtěla věnovat advokacii, Naty Dusová právu, Denisa Kalinová medicíně, Lucka 

Fadrhoncová personalistice, Honza Řehák a Jalil Cook sportovnímu managementu. Ivča Forejtová se chce 

stát masérkou, Honza Stejskal řezníkem, Adam Forejt kuchařem, Šimon Suchan tesařem, Filip Hrůza 

elektrikářem, Štěpán Pánek kadeřníkem. Do zdravotnictví míří Verča Sedláková, Naty Svobodová a Klára 

Podveská jako zdravotní sestřičky. Chemii se chce věnovat Filip Turek. Chránit by nás měly Anička 

Rybenská a Anet Macháčková jako budoucí policistky. Do oboru IT směřují Matyáš Procházka, Kuba 

Kvasnička a David Kramář. Davida Šimona láká agro podnikání a Týna Rybnikářová našla zálibu v 

ekonomii. Cestou grafického umění se vydá Dan Lange jako designér.  

Celostátní přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech – 12. a 15. dubna. Tak klidnou hlavu, milí 

deváťáci, a hodně štěstí. Držíme vám palce!        D. Sedláková 

 
Od 2. dubna mají deváťáci  

na starost odbavování dováženého 

sběru. Budou vás informovat o situaci 

už při vašem příjezdu na parkoviště, 

pomohou vám vyložit sběr a příští 

úterý ho společnými silami naloží do 

nákladního vozu.    

 

 

 

https://zskounice.rajce.idnes.cz/2019-02-Skoda_Auto/
https://zskounice.rajce.idnes.cz/2019-02-Skoda_Auto/
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Anketa v obci  
Naše redaktory čekala v únoru práce v terénu. Za úkol dostali připravit a realizovat anketu s občany obce. 

Připravili si sedm otázek a vyrazili do ulic. Oslovili 63 respondentů, z toho 26 mužů ve věku od 11 do 65 let 

a 37 žen ve věku od 10 do 76 let. Dozvěděli se zajímavé informace.  
 

1. Co se vám v Kounicích líbí? 

Zde byly odpovědi rozmanité. Každý si dokáže najít něco hezkého. Zde jsou odpovědi: 

náves, park, škola, školka, pivovar, hospoda, hala, les, fotbalové hřiště, bydlení, dětské hřiště, že jsme 

vesnice, naučná stezka, kostel, pořádek, práce starostky, přítomnost pečovatelky, klidné prostředí, je to můj 

domov, mám tu vše, co potřebuji, Cihelna, zámek, procházky po okolí. 
 

2. Co se vám v obci nelíbí? 

I když máme hezkou obec, stále je co zlepšovat. Občanům se nelíbí: chybějící chodníky, silnice ke škole, 

přibývání obyvatel, neopravené silnice, nepořádek, zámek, málo hospod, otravní lidé, nesoudržnost lidí a 

jejich lhostejnost, někteří se vyvyšují nad ostatní a nedodržují pravidla, smog, kouř z komínů, další zástavba, 

kostel, vánoční stromy na návsi, kácení stromů, pejskaři v lese, rychlá jízda, Pražáci, málo košů, špatné časy 

autobusů, málo kulturních akcí, policie, satelit, psí exkrementy.  
 

 

3. Chtěli byste na Kounicích něco změnit? 

I zde jsou odpovědi pestré, některé se překrývají s otázkou č. 2, což je pochopitelné: vyhřívaná čekárna, 

parkoviště u školky, zrušit satelit, bezohlední lidé, jízdní řády autobusů, silnice, více košů, paní starostku, 

diskotéky, družení, řešit komíny, zrušit osvětlení kostela, netopit PET lahvemi, uklízení exkrementů, 

chodníky, osvětlení, lhostejnost lidí, více večerních akcí, větší ochrana přírody, zlepšit architektonické 

centrum obce, kostel, zámek, méně aut, větší zahrádka u hospody.  
 

4. Chybí vám v Kounicích něco? 

Přechod, vlak, metro, fotbalový stadion, restaurace, cukrárna, slušné a krásné pohostinství, kino, divadlo, 

kavárna, krám déle otevřen, koupaliště, taneční zábavy, akce 50 plus, papírnictví, diskotéky, lékárna, policie, 

večerka, hezcí kluci. Několik lidí se shodlo na jednom barevném stromě a nechtějí mít barevný les.  
 

5. Jak dlouho žijete v Kounicích? 

Dotázaní občané zde žijí v průměru 24 let.  

6. Jakou kounickou akci máte nejraději? 

Každá akce má svou atmosféru. Je hezké, že se lidé sejdou a povídají si. Nejoblíbenějšími akcemi jsou: 

Vánoční trhy, memoriál Petra Šimka, Sáňkovačka, hospoda, setkání seniorů, pálení čarodějnic, Kounická 

šlapka, den dětí, divadlo, novoroční kopy, rozsvícení vánočního stromečku, zpívání. Nejvíce hlasů dostala 

Kounická šlapka. 
 

7. Co byste obci popřáli do budoucna? 

Hodně aktivních občanů, chytré, rozumné a zodpovědné zastupitele, nízkou kriminalitu, dobrou starostku, 

hodně peněz a dotací, ohleduplnost občanů, aby na sebe byli milejší a hodnější, opravu chodníků, více košů, 

hodně dětí, prosperitu, žádné vandaly, aby nikdo neničil kytky. Téměř všichni se shodli, že by chtěli mít 

v Kounicích opravený zámek.  

Je to sice jen taková školní anketa, ale vyzkoušeli jsme si na ní řadu dovedností od přípravy otázek, 

komunikace s lidmi, kteří ne vždy byli ochotní s námi hovořit, i zpracování získaných dat. Aby Vaše 

odpovědi neskončily v koši, předáme je paní starostce. Možná, že některé názory budou pro vedení obce 

námětem k zamyšlení. Děkujeme všem občanům, kteří nás neodmítli vyslechnout a věnovali nám pár minut 

svého času.         K. Pokorná, I. Forejtová, M. Procházka, Š. Pánek 
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NEJ, NEJ, NEJ kniha 

Víte, že…. 

Nejčtenější knihou je: Bible 

Nejdražší je: Codex Leicester – rukopis Leonarda da Vinciho, stojí 

okolo 500mil. Kč, okolo roku 1510, má 72 stran, psána zrcadlově 

Největší je: To je Mohamed – 4x5m, 1,5 tuny, vystavuje se v Dubaji, hodnota je přes 

50mil. Kč 

Nejstarší je: Diamantová sútra – nejstarší dochovanou ručně tištěnou knihu 

Nejprodávanější je: Bible      Niki Vaňkátová 

 

Křížovka pro náročné milovníky knih   

  

1.                        
 

2.                       
   

   

3.               
    

  

4.                 
    

    

5.             
    

6. G               
      

   

7. A             
    

  

8.           
       

   

9.            G 

     

10. D                 
     

  

11. B               
     

1. Nejznámější světový dramatik  

2. Naše národní knihovna  

3. Autorka knihy Deset malých černoušků 

4. Vynález Johannese Gutenberga  

5. Text doprovázený obrázky  

6. Hrdina, který hledal nesmrtelnost, král Uruku  

7. Stručná informace o knize  

8. Kniha knih  

9. Úvod literárního díla 

10. Jazykovědec a knihkupectví  

11. Jiný název pro uměleckou prózu         B. Svatošová 
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KMD  
Bylo 17. 12. a jeli jsme do Divadla Na Fidlovačce. Měli jsme rozchod na dvě hodiny v Palladiu na 

dokoupení drobných dárků. Náročná byla hlavně cesta do divadla. Čekali jsme na tramvaj, která nepřijela, 

tak jsme museli na jinou, ze které jsme už doslova běželi na metro, které jsme jen tak tak stihli. Nastoupili 

jsme na další tramvaj, v níž jsme potkali cestující, kteří shodou náhod šli do stejného divadla jako my a 

zavedli nás tam. To byla naše záchrana, přesto jsme přišli pozdě, ale nebyli jsme poslední. Novocirkusové 

představení THE LOSER(S) bylo velmi zajímavé, mluvil tam pouze jeden člověk, který taky vytvářel 

hudbu. Většinu hry herci protančili. Celou dobu jsme jakoby seděli v letadle a oni nám „pouštěli film“ o 

zamilovaném páru, který představovali tanečníci. Cesta nazpátek byla už lehčí, stihli jsme si udělat i první 

foto u nádraží.  

Druhé představení se konalo v sobotu 19.1. Čekal nás FANTOM OPERY v divadle Goja music hall.  

Geniální umělec, který byl od narození zohaven, se schovával ve sklepě divadla. Ale i přes zohavení měl 

žákyni, kterou učil zpívat operu. Nakonec se do ní zamiloval a nepřijímal fakt, že ona ho nemilovala, proto 

napsal operu, kde ji měl unést a vyhrožoval celému divadlu. Nakonec ho našli, zachránili dívku a všechno 

dopadlo dobře. I přes horší výhled do jeviště jsme si to užili a divadlo se nám líbilo.  

Zatím poslední představení se konalo 4.3. v Divadle ABC - THE GREATEST HITS Bedřicha Smetany. 

Divadelní soubor, který bojuje o záchranu, má nacvičit operu i přesto, že je činoherní. Museli do opery 

zapojit hlavní hity Bedřicha Smetany, bylo to na přání Japonců. I přes komplikace, které při cvičení nastaly, 

povedlo se jim vytvořit originální operní hru. Divadlo bylo pěkné a velmi zábavné. Byli jsme rádi, že jsme 

mohli vidět tak zábavné a hezké divadlo. Poslední představení nás čeká 14.5. Už se moc těšíme.  

           A.Rajtmajerová, L. Trnková 

Rozhovor s Anetou Macháčkovou a Kubou Kvasničkou 
Oba naši deváťáci se věnují sportu, který vás možná překvapí. Už jsme vám v minulých číslech představili 

mažoretky, basketbalistku, krasobruslařku, aerobičku a další. Tentokrát trochu přitvrdíme. Společným 

koníčkem těchto spolužáků je totiž box.  
 

Jak jste se k boxu dostali? 

Anet: Díky sociálním sítím.  Kuba: Chtěl jsem se začít hýbat. 
 

Jaký druh boxu děláte? 

Anet: Thai-box.     Kuba: Normální box. 
 

Kam jezdíte trénovat? 

Anet: Praha-Klánovice.    Kuba: Kostelec nad    

Černými lesy. 
 

Kolikrát týdně trénujete? 

Anet: 2krát.       Kuba: 2krát. 
 

Kolik vás je v týmu a jaký je věkový průměr? 

Anet: Cca 15 lidí od 14 do 40 let.   Kuba: 10-15 ve věku 14 až 40 let. 
 

Koho máte nejraději v bojových sportech? 

Anet: Karlose Vémolu.    Kuba: McGregora. 
 

Byli jste už na nějakém zápase? 

Anet: Ne.      Kuba: Ne. 
 

Jaké vybavení používáte? 

Anet: Chrániče na zuby a nohy, rukavice, bandáže. Kuba: To samé, ale bez chráničů na nohy. 
 

Chtěli byste v budoucnu pokračovat? 

Anet: Ano.      Kuba: Jasan. 
 

Kam chcete pokročit? 

Anet: Na zápasy na vysoké úrovni.   Kuba: Do oktagonu.     

  
Děkujeme oběma za rozhovor a přejeme hodně sportovních úspěchů.      Š. Pánek 
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Červená karkulka trochu jinak 

O tom, že tato pohádka není zrovna procházka růžovou zahradou, všichni víme. I přes sežrání Karkulky a 

babičky a zabití vlka je už v mateřské škole jednou z nejznámějších. Žáci mediální výchovy tentokrát dostali 

za úkol zpracovat příběh Červené karkulky jako novinový článek do různých rubrik, např. sport, bulvár, 

politika, ekonomika, inzerát, móda, krimi, zahrádkář nebo psycho. Jednu z verzí vám nabízíme k přečtení. 

Zvolené téma - krimi. 

Krvavá vražda dítěte 

V ranních hodinách přivezla záchranná služba do nemocnice zkrvavenou dívku v kómatu. Policie začala 

ihned pátrat po pachateli. Dívka měla ve vlasech listí, a tak policisté usoudili, že se útok stal v lese. Policie 

vyslechla myslivce, který záchrannou službu zavolal. Potvrdil, že Karkulku našel v lese vedle koše, ve 

kterém byla bábovka a víno s přáním k narozeninám pro babičku. Maminka dosvědčila, že šla Karkulka za 

babičkou přes les, i když jí to zakázala. Myslivec zdůraznil, že se v jeho lese vyskytuje zlý vlk. Na dívčině 

těle se objevil i otisk chrupu vlka. Bylo po něm vyhlášeno pátrání. Záhy byl nalezen v babiččině chaloupce, 

ale po babičce ani stopy. Karkulka se zatím z kómatu neprobrala, takže ji není možné vyslechnout. Další 

informace přineseme v příštím čísle.     Autoři: K. Pokorná, R. Adámková, E. Jíchová 

Vznik a vývoj medií 

Média ovládají současný svět a život nás všech. Jako žáci mediální výchovy 

bychom o nich měli něco vědět. Pro začátek si vysvětlíme pojem média. 

Média jsou hlavně tisk, rozhlas, televize a internet. A jak se v minulosti 

vyvíjela? První knihtisk byl sestrojen roku 1448. Pošta byla založena zhruba o 

100 let později. Po dlouhé pauze přišla na svět první fotografie roku 1826 a 

první telegrafická zpráva jen o několik let později. Rok 1876 přinesl první 

telefon. Rozhlasové vysílání bylo uvedeno do provozu 1922, krátce po 1. 

světové válce. Televize byla uvedena na trh 1926. Bezdrátový mobilní telefon 

roku 1970 a o 17 let později vzniká pojem internet.    

 

 

  

I. Forejtová, K. Pokorná 

 

Jak se chovat ve škole o přestávkách? Dobrá rada nad zlato!   

Na chodbě bychom se měli chovat slušně a hlavně bezpečně. 

Nikoho fyzicky neohrožujte. 

Nechoďte s jídlem po chodbách. 

Nemluvte vulgárně, ale to ani ve třídě. 

Neběhejte po schodech a choďte po správné straně. 

Neotravujete paní učitelky, jen kdyby to bylo nutné, chtějí si také odpočinout. 

Neničte školní majetek. 

Nestůjte ve dveřích a nebouchejte jimi. 

Buďte ohleduplní k ostatním. 

Chraňte si zdraví.          Bára Svatošová 
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Jak se rodí článek 

Jsme na konci dalšího čísla školního časopis. Než se k vám dostane v tomto 

provedení, je za tím spousta práce celé redakce. Vše začíná setkáním vždy 

v pátek 5. a 6. hodinu. Nejdůležitější jsou nápady na články. Pak je to dělba 

práce, v našem případě rozdělení navržených článků redaktorům. Potom se 

rozejdeme, většinou do počítačové učebny, kde hledáme informace a 

připravujeme materiál o daném tématu. Práce na článku probíhá i mimo 

vyučování na rozdíl od ostatních volitelných předmětů, proto je naše práce opravdu náročná a pauzy míváme 

málokdy, jako třeba na konci roku apod. Tvorba článku trvá cca 2 až 3 vyučovací hodiny, někdy déle a 

vydáme 5 čísel Kouníka za rok. Všichni musíme být samostatní, ale zároveň jsme jeden tým. J. Obořil 

Pojmenuj a vybarvi: 

 

 

       

Nápověda: (podběl obecný, tulipán, violka vonná, petrklíč, narcis žlutý, modřenec hroznatý)   I. Forejtová 

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 / duben 2019 

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