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Olympijský den
Ve čtvrtek 30.5. 2019 se za krásného slunečného počasí uskutečnil již 33. ročník olympijského dne. Dlouho
očekávaná akce byla pro mne velkou neznámou, neboť mi pan zástupce odmítl sdělit jakékoli podrobnosti
ohledně organizace a průběhu. Jako učitel i jako atletický trenér jsem se účastnil mnoha sportovních akcí,
ale zde jsem se ocitl v pozici diváka a fotografa. Byl jsem unesen atmosférou od slavnostního nástupu, kde
byl za zpěvu kounické olympijské hymny zapálen olympijský oheň a byla pověšena olympijská vlajka, až po
vyhlášení výsledků celého olympijského dne. Byla radost sledovat urputné zápolení každého žáka ve všech
disciplínách.
Chtěl bych moc poděkovat celému pedagogickému sboru i asistentkám za organizaci tak krásné akce.
Velkou pochvalu zaslouží i osmý a devátý ročník, který pomáhal, organizoval, rozhodcoval a nakonec i
zpracovával výsledky.
Děkuji všem, Ladislav Jedlička

V minulém čísle školního časopisu jsme vyhlásili soutěž o návrh
olympijského maskota. A máme ho .
Rozhodnutím komise byl vybrán návrh Nely Hamtákové ze 2. B.
Gratulujeme a už se těšíme na příští rok, kdy nás bude celým dnem provázet.
Všem dětem, které se soutěže zúčastnily, moc děkujeme.
D. Sedláková
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Milé setkání s bývalým žákem naší
školy
Někteří učitelé naší školy se zúčastnili charitativní akce
Na Sněžku pro Evču. Zakoupením trička s logem
charitativního projektu nadačního fondu KlaPeto (a
výstupem na Sněžku) jsme přispěli šestnáctileté Evče
Mrázkové z Prahy na sportovní protézy a dalším
handicapovaným dětem na kompenzační pomůcky.
Večer se některé z nás vypravily na koncert skupiny
The Tap Tap. A protože frontmanem je náš bývalý žák
Jirka Holzmann, tak jsme se s ním vyfotily.
Marie Koubková

Výtvarná výchova v osmé třídě
To, že žít s handicapem není jednoduché, vnímáme určtitě všichni. Osmáci si vyzkoušeli, jaké to je, když
chcete malovat, ale rukama to nejde. Nabízí se nohy nebo třeba pusa. Zvolili druhý způsob a tady můžete
posoudit, jak se jim to dařilo. Každý pracoval podle předlohy, jejímž autorem je člověk s postižením.

Den dětí
V pátek 31. 5. se v Kounicích konalo soutěžní odpoledne, abychom společně oslavili Den dětí.
Na naše nejmenší kamarády čekalo 11 stanovišť, kde si většinou vyzkoušeli, jestli dokáží to, co naši zvířecí
kamarádi. Zahráli si na rybáře, zaskákali parkur na bujných ořích, vybarvili si zvířecí škrabošky, jako raci
klepety posbírali kartičky s obrázky, opičí dráhou se probojovali do složité pavučiny, pak si vyzkoušeli svou
rovnováhu nad zemí, poskládali obrázky známých zvířat, nanosili pyl do úlu, vykouleli a skouleli
chrobákovu kouli a chobotem trefovali růžové prasátkové plechovky. Děti si vedly výborně a vše šlo jako po
másle. Za nasbíraná razítka si vysloužily různé dobroty a na závěr i pěnové překvapení, které si opravdu
všechny užily.
Tak jako v předchozích letech, ani letos bychom nemohli zorganizovat takový dětský den bez
pomoci dobrovolníků, kterými byli především žáci 7., 8. a 9. třídy, ale i žáci bývalí. Koně zapřahaly Kája
Dobrovolná, Klárka Pokorná, Aura Tlamichová a Lucka Judasová, se škraboškami pomáhaly Lucka a
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Terezka Trnkovy, Vendy Hájková, Aneta Rajtmajerová, Róza Adámková a Klárka Koudelová. Račím
stanovištěm provázely Eliška Jíchová, Nikča Vaňkátová, Marťa Kyselová a Míša Forejtová. Pavučinou
provázely Kája Čepelová a Kája Judasová, rovnováhu pomáhali udržet Honza Sedlák, Barča Kohoutová a
Verča Sedláková. Složit zvířecí puzzle mohly děti s pomocí Týny Pokorné, Ivči Forejtové a Déni Kalinové.
Na dětském hřišti byla připravena tři stanoviště. Pilné včelky doprovázely Klárka Podveská, Lucka
Fadrhoncová a Anet Macháčková. Valit kouli do svahu a zpět pomáhali Adam Forejt, Maty Procházka, Šíma
Suchan a Kuba Obořil a na parném sloním stanovišti se s choboty prali Kuba Řehák, Týna Lhotská, Máťa
Čepela, Barča Svatošová a Naty Reitzová.
Tentokrát jsme si užili slunečné počasí. To některým pomocníkům ve zvířecích overalech pořádně zatopilo,
ale i v horku si vedli výborně a mě moc potěšilo, že jim mohu předat pochvalu a slova uznání i od některých
rodičů. Za sebe bych jim chtěla touto cestou moc poděkovat. Byli úžasní, skvělí a milí, opravdu se moc
snažili a poradili si i s nelehkou organizací, kdy se u stanovišť, chtě nechtě, někdy vytvořily fronty. Velmi si
vaší pomoci vážím!!!
D. Sedláková

Více fotografií na www.zskounice.cz

Výlet druháků na zámek Kačina
Vybaveni svačinkami (a vzhledem k počasí
hlavně pláštěnkami) se kluci a holky z druhých
tříd vypravili na školní výlet na zámek Kačina u
Kutné Hory. Obě třídy vzhledem k počasí
absolvovaly program uvnitř zámku s názvem „Jak
se žilo služebnictvu“, během kterého poznávaly
předměty, které se na zámku v dávných dobách
používaly, seznámily se s funkcí kastelána,
lokaje, lazebníka, kaplana, šafáře (a mnoha dalšími) a v neposlední řadě prošly cestu zámeckým podzemím,
na které měly možnost prohlédnout si zámeckou ledničku, vinné i zeleninové sklepy, prádelnu a zámeckou
kuchyni. Na samém konci trasy, hned za konírnami a stájemi, jsme pak všichni zůstali stát s otevřenou
pusou. Čekalo tam totiž úžasné překvapení. Chcete vědět jaké? Vydejte se na zámek Kačina a nezapomeňte
prohlídku zámku spojit s návštěvou naučné stezky v rozhlehlých zahradách. Přejeme vám, abyste si výlet
užili stejně jako my.
Vendula Dovole
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Stromy
Učili jsme se o stromech, třeba kde rostou nebo jaké mají listy. Děláme o stromech
myšlenkové mapy. Třeba že existuje prales, lípa má listy ve tvaru srdíčka a bříza má
jinak barevnou kůru než ostatní stromy. Vrba se dožívá 60-80 let. Vrba ráda roste u
vody. Učíme se o stromech i písničky Stromy a kamarádka lípa.
Maruška Horová, 2. A

Stromový projekt
Stromová poezie:
Diamantová báseň Aničky Šimkové
Fíkovník (podle keltského kalendáře) Pavel Boublík

Broskvoň
hezká
sladká
dává plody dýchá
pije
plody
broskve mravenci postřik
přezimuje
kvete
má pupeny
slabá
broskvoň obecná
broskvoň

charakteristika:
 malý strom
 ovoce fíky
 roste v Chorvatsku
vlastnosti dle horoskopu, které jsou shodné s mou povahou: 


Báseň s tajenkou neboli apokryf (Kristýnka Zoubková)
Laskavá
lIstnatá
Pěkná
Alej

něžný a líný
jsem citlivý
mám rád zvířata

Kdybych byla královnou se stromovou korunou - vrba (Amálka Gálová)
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Myšlenková mapa (Emča Jedelská)
Můj strom
v proměnách
ročních období
(Matěj Svoboda)

Popis stromu – lípa (Kristýnka Zoubková)

Frotáž kůry jabloně
(Anetka Vondrášková)

Můj strom – živočichové – vrba na hřišti
u zámku (Maruška Horová)
Viděla jsem na stromě – vrbě lézt mravence
(hmyz). Zpívali na ní ptáčci (živočichové).
Vrba byla vysušená. Létali tam okolo
komáři, mouchy, včely (hmyz).
Můj strom (Hynek Novák)
Česky: Dub zimní
Latinsky: Quercus
 přitahuje blesky
 žije až 2000 let
 dub zimní má léčivé účinky – kůra
 může vyrůst až 45 metrů
 říká se mu i šípák, drnák, křemelák

Snová báseň (Eva Ledvinová)
Zdálo se mi,
že jsem byla v lese a jeden strom mi řekl:
„Zachraň mě!“ A já jsem se najednou
zmenšila. A ten strom mě pozval dál
a já mu uvnitř uklidila.
Druháci ze 2. A
A tak jsem ho zachránila.

Příroda
Ve třídě jsme se učili téma: živá a neživá příroda. V kroužku na koberci paní učitelka rozházela
papírky, na kterých byly napsané věci třeba ptáci, nebo houby, rostliny, jezero, keře, zvířata,
dům, život, a tak dále. Pak jsme zařazovali, kam patří třeba srnec, patří do živé přírody a patří
k zvířatům, a třeba růže patří do živé přírody do rostlin. Třeba šídlo patří do živé přírody mezi
hmyz. Sýkorka patří do živé přírody do ptáků.
Eva, Maruška

Naše hudebka
Ve třídě jsme se učili v hudebce nový ton c1 . Na ten ton c1 jsme se učili písničku na flétnu
Cyrilika. Zpívá se to takhle. Cyrile, Cyriliku, pojď si hrát na chviličku. A pak jsme se učili ještě
jednu. Byla jedna babka, prodávala jablka, za děravý groš, prodala jich koš.
Maruška, Eva, Ema

Matematická gramotnost = jeviště a pokojíček 
Dělali jsme při matematice pokojíčky. Moc nás to bavilo. Dělá se to takhle. Musí se vystřihnout 4 čtverce,
pak se na každý namaluje koberec, obraz, dveře a všechno se to slepí lepítky. Práce se nám moc líbila.
Nebylo to ani těžké.
Maruška, Eva, Ema, Lili
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Den maminek
Druhá květnová neděle v roce patří všem maminkám. My jsme si - kromě
dárků - pro maminky připravili ještě pásmo písniček, básniček a tanečků a v úterý 14. května jsme (holky ve
slušivých sukýnkách, kluci s motýlky) maminky přivítali u nás ve škole. Na začátku jsme maminkám zahráli
3 písničky na flétny, zarecitovali jsme básničky, zatančili jsme 3 tance, z nichž nejvíce se nám povedl
menuet, a po písničce jsme maminky seznámili s historií Dne matek. Po poslední písničce jsme maminkám
předali vlastnoručně vyrobené korále, přání a květinu, kterou jsme zasadili již na podzim, a o kterou jsme se
po celou dobu starali.
Kluci a holky ze 2. B

Jaká je 2. B?
V hodině ČJ jsme vymýšleli věty, které vystihují naši třídu 2. B.
Jestli se nám to povedlo, si můžete přečíst sami na fotografii z
jednoho ze sešitů.
Druháci ze 2. B

Rozloučení s paní vychovatelkou
Alenkou Podveskou

Od prvního vstupu do
školy až do dneška se o
nás v odpoledních hodinách starala ve školní družině paní
vychovatelka Alenka Podveská. Protože se nám paní učitelka
odstěhuje a příští rok už s námi ve družině nebude, napsaly jsme
jí dopisy na rozloučenou, ve kterých jsme jí chtěly za všechno
„družinkové“ poděkovat.
Děti ze 2. B
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Básnička o jaru.
Jaro už je tu, auto dělá tů tů tů.
Přes Černíky letí krásné včeličky,
děti se těší do školy i do školičky.
Maminka a tatínek láká myšky na sýrek.
Krteček vám nese kytičky, mějte rádi kočičky.
Marie Adámková 3. A
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Zacvičte si pozdrav slunci se 3. A
Jóga blahodárně působí na naše zdraví. Během školního roku jsme si díky józe posílili a
protáhli celé tělo. Tobias Beňa a David Venel pro vás připravili krátkou sestavu, kterou
hravě zvládnete i vy, například v obývacím pokoji. Při cvičení jednotlivých pozic (asán)
vnímejte plynulost pohybu, zapojení jednotlivých svalů a nezapomínejte především na svůj
dech, který je při cvičení zásadní. S přáním krásného jogínského zážitku žáci 3. A.
1. Hora

Nádech + výdech

2. Stoj vzpažit

3. Hluboký předklon

Nádech

Ruce podél těla,

Ruce směřují vzhů-

chodila blízko sebe.

Ru, ramena od uší.

5. Pes hlavou dolů

Výdech

Nádeh

Hlava směřuje ke kolenům,

Pohled před

která nepokrčujeme.

6. Prkno

Nádech

Výdech

4. Pohled před sebe

sebe.

8. Kobra

Nádech

Lokty nad malíčky.

Nevytáčet lokty.

7. Housenka

9. Pes hlavou dolů

Hlava mezi paže.

10. Hluboký předklon

Chodidla na podložku.

11. Stoj vzpažit
12. Hora
Výdech
Dotyk špiček chodidel, kolen, hrudi,
dlaní, brady s podložkou.

Tobias a David
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Školní výlet tříd 3. A a 3. B - Krkonošské putování – expedice Sojčí pírko
20. 5. – 24. 5. 2019
V pondělí 20. května zamávaly rodičům
děti ze třetích tříd a vydaly se do našich
nejvyšších hor. Benecko nás přivítalo
zamračenou oblohou, a tak jsme se ubytovali
v Horském hotelu Kubát, navlékli do pláštěnek a
po výborném obědě jsme se vypravili na
průzkum okolí. Zrovna když jsme objevili
mošnu se vzkazem od Krakonoše, spustil se
nejprudší liják. V dopise nás prosil o pomoc při
pátrání po ztracené sojce. Aby to nebylo tak jednoduché, nachystaly si hory na třeťáky všelijaké nástrahy.
Hned první den jsme našlapali asi deset kilometrů a přitom jsme zvládli plnit různé úkoly na Lufťákově
stezce. Po večeři nás navštívil člen horské služby, aby nám pověděl spoustu zajímavostí o své práci a také o
tom, jak se máme na horách chovat. První den byl velmi nabitý, a tak jsme plni dojmů zalezli do pelíšků a
usnuli nezvykle brzy.
V úterý ráno jsme si po vydatné snídani založili deníčky a zapsali do nich zážitky z prvního dne.
Potom jsme si lehce zopakovali vyjmenovaná slova a pak už jsme hráli všelijaké hry na hřišti. Odpoledne
nás čekala další výprava za ztracenou sojkou a náročná „bojovka“, při které děti v šesti skupinách hledaly
podivné tajemné vzkazy. Ten, kdo měl rychlé nohy, postřeh a dobrou paměť, pomohl své skupině získat
body – stopy k rozhledně Žalý. Šikovnost a tvořivost pak třeťáci prokázali při stavění ptačích hnízd.
Ve středu jsme se probudili do deštivého rána. Původně plánovaný pěší celodenní výlet do Jilemnice
jsme museli kvůli počasí pozměnit. Téměř celé dopoledne jsme věnovali malování na trička a po poledním
klidu jsme se vydali autobusem do Jilemnice. Ve zdejším muzeu jsme si prohlédli výstavu o Krakonošovi,
expozici o historii lyžování, pohyblivý betlém a také zámecké prostory, které obýval hrabě Jan Harrach.
V malém obchůdku se suvenýry si kluci a holky nakoupili dárečky pro rodiče, a přestože nám počasí moc
nepřálo, vrátili jsme se spokojení do hotelu. Při luštění krkonošské křížovky se ukázalo, co všechno se děti
na výletě dozvěděly. Večer jsme si pak všichni pochutnali na buchtičkách s krémem.
Čtvrtý den našeho výletu jsme si užili spoustu legrace při hře „Oblíkačka – svlíkačka“. Běžet co
nejrychleji a obléknout na sebe postupně obrovskou mikinu, čepici, šálu, rukavice, pak to všechno zase co
nejrychleji svléknout, to je opravdu „fuška“! Zabrat nám dal i výstup na rozhlednu Žalý, ze které jsme měli
nádherný výhled na zasněžené vrcholky Krkonoš. Při zpáteční cestě nás sojčí pírka navedla ke ztracené
sojce, která nám hlídala poklad od samotného Krakonoše. Poslední večer si třeťáci vyzkoušeli své taneční
umění při krkonošském candrbále. Na závěr paní učitelky vyhodnotily celotýdenní soutěž v získávání stop a
také nejpořádnější pokoje.
V pátek naše krkonošské putování ukončila vydatná snídaně. Společnými silami jsme nanosili
všechny kufry do autobusu, naposledy se vyfotografovali s horami v pozadí a pak už hurá domů.
Miroslava Roudnická
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Anketa ke školnímu výletu
Po návratu ze školního výletu jsme hned v pondělí
ráno společně prožitý týden zhodnotili. Povídali jsme
si o tom, co se nám líbilo, nelíbilo a na co budeme
nejvíc vzpomínat.
V týdenním plánu děti odpovídaly na následující tři
otázky.
1. Co jsem zajímavého viděl/a:
- Zajímavá byla prohlídka starých věcí
v muzeu.
- Viděla jsem vrchol Sněžky.
- Prohlédl jsem si zámek a Krkonošské
muzeum v Jilemnici.
- Vyšel jsem na rozhlednu Žalý.
- Viděl jsem horu Kotel, poblíž které se před více než 100 lety stala tragédie.
- Viděl jsem krásnou přírodu Krkonoš.
2. Co nového jsem se naučil/a:
- Naučil jsem se, co se má brát do lesa a hodně věcí o národním parku.
- Dozvěděl jsem se, jak se bezpečně chovat na horách.
- Dozvěděl jsem se, že Sněžka měří 1 603 m.
- Pískat na trávu.
- Dozvěděl jsem se, jak dlouho člověk vydrží pod lavinou.
- Naučila jsem se rozpoznávat různé druhy ptáků.
- Dozvěděla jsem se, že sojky nelétají v hejnu blízko u sebe.
- Naučil jsem se novou hru Oblíkačka – svlíkačka.
- Dozvěděl jsem se, jak se jmenuje kytka ve znaku KRNAPU.
- Dozvěděl jsem se, že v roce 1913 v běhu na 50 km zemřeli na Zlatém návrší B. Hanč a V.
Vrbata.
- Naučila jsem se stavět hnízdo pro ptáčka.
3. Co mě nejvíc bavilo:
- Chodit po horách.
- Povídání o horské službě.
- Když jsme hráli hry.
- Vybíjená a hry na procházkách.
- Objevení pokladu.
- Tančení a barvení triček.
- Bavilo mě, jak jsme pomáhali Krakonošovi.
- Plnit ve skupině různé úkoly.
- Stavět hnízda pro tetřívka obecného.
- Zapisování do deníku.
- Hrát s klukama karty Uno.
- Hledat ztracenou Krakonošovu sojku.
- Prohlídka zámku.
Miroslava Roudnická
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Toulcův dvůr
Na konci ledna jsme se společně se
třeťáky vydali do Toulcova dvora, kde
jsme se učili péct chleba. Dozvěděli jsme
se ale i mnoho zajímavých informací o obilí, mouce a
dalších přísadách. Nakonec jsme si své výtvory odvezli
domů, abychom se mohli pochlubit maminkám i
tatínkům.
Andrea Rozkydalová

Chemická olympiáda
Před jarními prázdninami jsme uspořádali školní kolo
Chemické olympiády. Letošní téma bylo „Plynné látky“.
Žáci pracovali ve skupinách a jedním z úkolů bylo např.
sestavit aparaturu na vývoj plynu, nebo poznat o jaký plyn
se jedná pomocí čichu. Věřím, že si všichni zájemci
olympiádu užili a odnesli si i nově nabyté vědomosti.
Na prvním místě se umístil Filip Turek, na druhém místě
Veronika Sedláková a na třetím místě Lucie Fadrhoncová.
Blahopřeji vítězům i všem zúčastněným.
Andrea Rozkydalová

Emoce v tváři – kvíz
Dokážete poznat, jaké emoce vyjadřují tyto masky, které nakreslili žáci 6. třídy? Na konci
časopisu najdete správné řešení.
2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

6.

7.

strach, překvapení, nuda, zklamání, vztek, nadšení, ukřivdění, zoufalství, láska, lítost, zděšení, radost
Šesťáci
Správné řešení najdete na straně 18.
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Sedmáci na pustém ostrově
Hlásí se vám sedmá třída, která ve třech skupinách na nějaký čas
ztroskotala na pustém ostrově. Bylo to pouze na nich, jak si poradí.
Každá skupina se ocitla opuštěna na neznámém místě. Společnými
silami musely děti překonat všechny překážky, které jim jejich třídní
učitelka připravila.
Nejdřív se muselo dumat nad tím, co udělat jako první, kde vzít jídlo a pití a jak
si rozdělit práce. Také jsme si vymysleli jméno kmene. Časem se ukázalo, že je
potřeba najít vůdce. Zvolen byl většinou hlasováním. Byl to pak ten, kdo
rozhodoval o našich společných úvahách. Poté jsme se pustili do náčrtků našeho
ostrova. Pro delší pobyt na ostrově bylo potřeba stanovit pravidla a tresty za
jejich porušení. Rozdělili jsme si je do tří kategorií podle závažnosti. Také jsme si zkusili velmi těžkou
zkoušku, jestli bychom dokázali pro záchranu kmene někoho vyloučit a proč. To nebylo vůbec jednoduché,
ale někteří dokázali obětovat, aby zachránili ostatní. Nakonec jsme se všichni spojili a zvolili jsme vůdce
společného. Někdy nám tato práce dala docela zabrat, ale společnými silami jsme to zvládli a paní učitelka
nás moc chválila.
N. Vaňkátová, B. Svatošová,T. Lhotská a N. Novotná
Naše zpětné vazby pro paní učitelku:
Bylo to zajímavé a někdy dost složité. Občas nám některá rozhodnutí dala zabrat. Myslím si, že v naší
skupině to fungovalo dobře a na všem jsme se shodli, i na těch nejtěžších otázkách. Je dobré, že jsme se
nehádali. Myslím, že nám to pomohlo myslet jako skupina a ne za sebe. Určitě nám to hodně pomohlo a
bavilo mě to. Měli jsme spolupracovat a dohodnout se. Myslím, že jsme měli někdy docela dobré nápady.
Přišlo mi, že se někdy pár lidí podcenilo. Podle mě to bylo super.
Sedmáci

Znečištěné ovzduší
Plasty jsou sice veliký problém na téhle planetě, ale jsou tu i zatím
menší, které se také musí řešit. Zemi ubližují výfukové plyny z aut,
které už jsou částečně vyřešeny, ale má to jeden zádrhel, jelikož ne
všichni mají peníze na auto poháněné na elektřinu. Dalším problémem
je spalování uhlí, na které spousta lidí doma topí. Také by se měla
omezit konzumace palmového oleje, kvůli kterému se v tropických
oblastech pěstují palmy. Řepka je také další surovina, které u nás není
pomálu. Když neprší, je z ní všude žlutý prach, který všichni dýcháme. Zemědělci
nechtějí moc sázet jiné plodiny, protože z řepky mají nejvíce peněz. Ne všichni si
uvědomují, že tady takový problém máme. Studenti proto udělali už druhou stávku,
která snad bude mít nějaký výsledek.
https://www.prirodovedci.cz/ https://www.lidovky.cz/

R. Adámková, K. Koudelová

Všudypřítomné plasty
V dnešní době jsou plasty
všude, opravdu jich musíme
používat každý den tolik?
Stačí jen, když na nákup
místo igelitové tašky
použijete hadrovou, která se
vám po pár použitích neroztrhne. Na ovoce si také nemusíte brát
pytlík, buď ho vezmete v ruce, nebo v síťované tašce na ovoce či
zeleninu, alespoň se vám nezapaří. Věděli jste, že v Tichém oceánu je plastový ostrov, který už je větší než
polovina Evropy a stále se rozrůstá? Hmotnost odpovídá asi pětistům velkých letadel. Vědci odhadují, že se
ostrov skládá asi z 1,8 bilionů kusů plastů.
https://ct24.ceskatelevize.cz/

K. Koudelová, R. Adámková
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Recyklace v 9. třídě
Ve čtvrtek 16. 5. k nám přijely dvě lektorky s výjezdním
programem Recyklace očima mladého vědce. Vybrali jsme si
téma Recyklace a půda. Nejdříve jsme si došli pomocí sondy
odebrat vzorek půdního profilu a vzorky půdy pro další
rozbory. Připravili jsme si půdní výluh, se kterým jsme
prováděli chemické analýzy. Neváhali jsme se i trochu
ušpinit při určování půdního druhu. Na závěr jsme skládali
kartičky. Do trojic jsme přiřazovali odpady a časový údaj, za
který se v přírodě rozloží. Program trval 5 vyučovacích hodin a
náklady na něj byly uhrazeny body z našeho účtu ze soutěže
Recyklohraní aneb Ukliďme svět.
M. Procházka, Š. Pánek

Mají to za pár!
Už jen posledních pár dní a vzhůru do světa. Na to se určitě těší všichni naši deváťáci. Co je ale čeká,
nevědí. Mají svá očekávání i obavy. Zeptali jsme se na pár otázek k jejich studijní budoucnosti.
„Přijat“ – to je to slovo, na které v květnu všichni čekali a které obrátilo přání a sny o budoucnosti ve
skutečnost, tedy alespoň v první krok k jejich naplnění. Ohromná radost, nejlepší, krásný, super, skvělý a
výborný pocit, odměna za poctivou přípravu, pohoda, strašná úleva, pláč radostí a spadlý kámen ze srdce,
konec stresu – tak si tu dobrou zprávu prožili.
Všichni bez výjimky se na novou školu těší, zároveň si uvědomují, že je čeká více učení, nové
vědomosti a zkušenosti, zdokonalení se v cizích jazycích a za 4 roky maturita. Očekávají skvělou partu,
nové kamarády, pohodu, lidi se stejným zájmem, zdokonalení v tom, co je baví. Těší se i na legraci, která
ani v této devítce tedy nechybí, nebo na zahraniční akce, na odborné předměty, na adapťák, na vybavení
školy, na obědy, na učitele, na život v Praze nebo na odborné praxe.
Začátky na novém působišti bývají někdy těžké, proto se děti netají ani svými obavami. Ty mají
třeba z dojíždění, z brzkého vstávání, z neznámé cesty, z nových lidí, z množství a obtížnosti nového učiva,
z učitelů nebo z nedostatku času na všechny povinnosti i koníčky. Nikdo se nechystá na internát a od září i
ti, co to na základce měli do školy pár minut, budou součástí hromadné dopravy. Někteří si ale již
uvědomili, že cesta vlakem, metrem, tramvají… nabízí čas k učení, které chce většina od září zlepšit.
Někteří (11 dětí) se ve škole budou od září potkávat i se svými už bývalými spolužáky ze ZŠ nebo se
svými kamarády. Do prvního ročníku Střední zdravotnické školy posíláme dokonce pět našich deváťaček .
I přes veškeré obavy si většina žáků zatím moc nepřipouští, že by měla škola vliv na mimoškolní aktivity.
Tak snad to tak bude, i když s časem budou muset začít hospodařit lépe a efektivně. Doma ve dvě po o. už
bude od září asi málokdo.
Nové školy zlákaly deváťáky moderním vybavením, přátelským a příjemným prostředím, pozitivní
energií, realizovanými projekty, tolerancí pro dojíždějící, sousedícím MC Donaldem, možnostmi
zahraničních pobytů, hezkým okolím, hřištěm na střeše, počítačovým vybavením, jídelnou, posilovnou nebo
umístěním v centru Prahy.
Důležitě jsou i informace od lidí, kteří školu studují nebo studovali. Díky nim víme, že někde jsou
pohodoví, příjemní a fajn učitelé, těžké učení, dobrá péče o studenty, legrace, samá chvála, dobrá, ale těžká
škola, těžká matematika. Čtyři roky utečou jako voda a co bude dál? Pokud by se rozhodovalo teď, 12
studentů by pokračovalo na VŠ a 8 se jich po střední škole chystá do pracovního procesu.
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A vaše slovo na závěr?
Jsem ráda, že jsem chodila do téhle školy. Jsou tu fajn učitelé, mám skvělou třídu. Je tu sranda.
Bylo to tu dobré, občas těžké, ale moc se mi tu líbilo.
Užívejte si to tu a važte si těch super učitelů, kteří tu jsou, protože to uteče hrozně rychle.
Tahle škola byla skvělá, bude mi chybět. Ale život jde dál a my se posouváme výš.
Tahle škola mě toho dost naučila a jsem strašně ráda za tu rodinnou atmosféru, co jsme tady 9 let měli. Už
teď vím, že se mi po téhle škole bude stýskat. Děkuji!
Hodně štěstí, budete ho potřebovat. Užijte si základku.
Užívejte si to tady, protože ta pohoda jednou skončí a budete se muset postavit na vlastní nohy. V této škole
jsou super lidi a jsem ráda, že jsem mohla chodit právě sem.
Neodbývejte přípravu na přijímačky. Ale žádný stres, když nevíte, kam dál. Školu můžete i změnit.
Pro osmáky - dejte si záležet na výběru školy, ať jsme potom šťastní.
Tato škola je velmi kvalitní a doufám, že se nám všem bude v budoucnu dařit.
Všechno tu bylo super, jen ten kolektiv někdy nefungoval.
Učte se, vyplatí se to. Pak je to hrozně jednoduchý, ale já se neučil.
Užívejte, dokud můžete.
Jsou tu dobří učitelé a můžete si tu povídat i s kuchařkami.
A. Macháčková, D. Sedláková

Květnové tradice - Oslavy máje
1.května – dívky mají dostat políbení pod rozkvetlou třešní, aby neuschly a byly
krásné. Podle pověry svatba v květnu přináší smůlu. S obdobím 10. až 14. května se
pojí jména takzvaných zmrzlých mužů: Pankrác, Servác, Bonifác a ledové světice
Žofie. V některých obcích se dodnes udržuje tradice tzv. Staročeských májí. Je
s nimi spojeno mnoho příprav. Česká máj má je strom, zbaveného – s výjimkou
horní části – větví a kůry, většinou smrk, kterému se říká král. Horní část se
zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec.
Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před muži ze sousedních
vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je
to pro vesnici velká ostuda. Staročeské Máje jsou vítáním jara prostřednictvím
tance, hudby, veselé nálady, hojnosti jídla a pití, nesmrtelnosti života a lásky.
Nejbližší obcí, kde se tato tradice dodržuje, jsou Poříčany. Požádali jsme o
rozhovor naší paní ekonomku Ditu Hybnerovou, která tam bydlí. Máje se zde
konají vždy jednou za dva roky. Akci pořádají místní dobrovolní hasiči a
s přípravami začali již na podzim. Obcí prochází průvod, jehož součástí je 50
postav a kočáry s koňmi a dva vozy. Na jednom z nich jede kapela a na druhém je šatlava, kterou hlídají
policisté. Nechybí krojovaní tanečníci. Obcházejí se domy a u
každého, kde je malá ozdobená májka, která značí, že se v domě
nachází neprovdaná dívka, se tančí. Dívka má pro celý průvod
připravené občerstvení. Otce dívky zatknou policisté do šatlavy,
ze které se musí vykoupit tím, že zaplatí policistům přípitek.
Když projdou celou vesnici, zastaví se u májky, neboli krále, kde
se asi 20 minut tančí česká a moravská beseda. Tu tvoří 4 páry a
tančí v kole. Kol muže být kolik chce. Večer se pak všichni
sejdou na májové zábavě. Paní Hybnerové se na celých oslavách
nejvíce líbí to, že je to moc hezká a dlouholetá tradice. Děkujeme
za zajímavé informace.
K. Pokorná, I. Forejtová
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Setkání s pamětnicí paní Bohumilou Havránkovou
Dne 26. 4. do naší školy přijela paní Havránková, rozená
Picková, která zažila 2. světovou válkou a taky si prošla
koncentračním táborem v Terezíně. Narodila se roku 1927, je
jí tedy 91 let. Pocházela ze smíšené rodiny což, znamená, že
měla tátu žida a maminka byla křesťanka. Ještě měla mladší
sestru. Tatínek pracoval jako velkoobchodník. Koncem 30. let
utekla rodina Pickových do Prahy z pohraničí, které zabralo
německé vojsko. Tam žili ve skladišti, protože bylo
nedostatek bytů pro uprchlíky. V Praze se vyučila kožešnicí, i
když ji to moc nebavilo. Už odmala chodila do sokola, ale v
Praze už ne, protože měla v rodině někoho, kdo je žid, a za to
byla odsuzována. V roce 1943 byla převezena do Terezína.
Měla štěstí, že neprošla tím nejhorším, ale v Terezíně byla
přesunuta do Jugendheimu (dětský domov). V roce 1945 utekla se svojí kamarádkou z Terezína do Prahy,
kde mezitím vypuklo Pražské jaro. Po válce vystudovala grafickou školu obor fotografie. Momentálně žije
v Praze. My jí děkujeme za její návštěvu a doufáme, že ještě někdy přijde.
Jan Řehák

Pohár rozhlasu
Jako každý rok se konal Pohár rozhlasu, až na to že, jsme jeli do Staré Boleslavi. Byla
neuvěřitelná zima, která nám zabraňovala v pohybu, takže naše výkony nebyly nejlepší. Jako
první byla štafeta, potom výška, šedesátka a další atletické soutěže. Sice se pár štafet
nepovedlo, ale starším se podařilo porazit Boleslav! Každý kdo měl deku, byl šťastnější,
protože ta zima byla vážně hrozná, ale i přes ní jsme se snažili vydat 100% sil. Sice nám
hlásili, na jaká stanoviště máme jít, ale pletli nám jmena (Například Křemenčuková) a
nebylo jim moc rozumět. A také jsme měli výhodu, že jsme mohli být v zasedárně a nemrzli
jsme jako ostatní venku. Nakonec jsme se dozvěděli, že jsme se ani neumístili, kvůli tomu,
že jsme v jiném kraji. Aspoň jsme dostali náramky :))))).
A. Rajtmajerová

Divadélko z Hradce Králové
Opět nás navštívili herci z Hradce Králové. Téma tohoto
divadla bylo - Romantismus není jen romantika aneb Evropou
od Goetha k Vrchlickému. Různá dramata, která nám herci
představili, nám měla ukázat známá literární díla
nejslavnějších představitelů romantismu. První ukázkou byl
úryvek z deníku Utrpení mladého Werthera od Johanna
Wolfganga Goetha. Šlo tam o lásku k dívkám a zejména
k slečně Lottě, kterou nám tentokrát hrála Natálie Dusová.
Druhá ukázka byla z Anglie, autor ukázky je George Gordon
Byron. Třetí ukázkou byl ruský romantismus, který už někteří žáci znají. Autor ukázky je Alexandr
Sergejevič Puškin. Čtvrtou ukázkou byla romantická francouzská tvorba od Victora Huga Chrám matky
Boží V Paříži. Hrálo se zase s diváky, soudní přelíčení s Quasimodem a Esmeraldou. Esmeraldu hrála
Anička Rybenská. Další ukázky byl z děl: Karel Hynek Mácha – Máj, Edgar Allan Poe – báseň Havran.
Poslední ukázkou byla slavná komedie Noc na
Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. Nám se to moc
líbilo všechno, herci dokážou krásně pobavit a zapojit
do hry publikum. Některé děti z první řady se krásně
zapojily třeba v roli studny nebo kata Quasimoda.
A.Rybenská
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Poslední KMD
V úterý 14. 5. se uskutečnilo poslední představení KMD tohoto školního roku. Všichni jsme se sešli na
nádraží v Českém Brodě, odkud jsme odjeli vlakem na Masarykovo nádraží a přestoupili na metro směrem
na Anděl, kde jsme se občerstvili a pokračovali v cestě do divadla. Tentokrát to bylo v divadle Na Prádle
s názvem Panna a Netvor, podle pohádky od Disney, Kráska a zvíře. Začalo kolem 14:00, tím že „nemají co
hrát“. Nakonec se dohodli co hrát i s kým a následoval zbytek vystoupení. Děj byl o tom, že otec tří dcer byl
na pracovní cestě. Dvě chtěly jenom šperky a šaty třetí zase, aby se otec vrátil v pořádku. Vrátil se, jedné
přivezl šaty, druhé šperky a třetí rudou růži ze zakletého zámku, kde strávil dva dny. Také jim řekl, že tam
žije netvor, který potřebuje zachránit. Na cestu se vydala nejmladší dcera, protože první dvě už zjistily, co je
netvor zač. Jakmile tam přišla, byla celá vyděšená a plná strachu. Najednou slyšela tajemný hlas, který znala
ze snu. Napila se vína a usnula, zakletý princ vylezl zpoza obrazu a začal ji hladit, také obživly sochy, které
tam to děvče nechtěly. Postupem času se netvor měnil v prince. Ke konci hry se zablesklo a z netvora byl
princ. Poslední chvilky herci věnovali publiku na zvídavé otázky. Divadlo jsme si užili.
E. Jíchová, J. Obořil

Rozhovor s novým školníkem
V naší škole pracuje nový pan školník. Od 6. května vystřídal Martin Svoboda pana Josefa Bartáka, který
odešel do důchodu. Poprosili jsme ho o krátký rozhovor.
1) Jak jste se k této práci dostal?
Z informací ZŠ ohledně poptávky na nového údržbáře a školníka.
2) Jak se Vám tu líbí?
Zatím jsem spokojen.
3) Chybí Vám tu něco?
Jsem zde krátce, čas ukáže.
4) Co všechno obnáší vaše práce?
Údržba celého areálu školy a dohled nad žáky.
5) Kde jste pracoval před touto prací?
Správce a údržbář několika nemovitostí.
6) Jak jste spokojený s prostředím školy?
Jsem spokojen, dle finančních možností by časem bylo potřeba nějaké věci obměnit a dokoupit.
7) Jste spokojen s ekologickým tříděním na této škole?
Jsem velice spokojen a překvapen.
8) Baví Vás udržovat celý areál školy?
Ano, baví.
9) Kdybyste mohl, co tu změníte?
Několik věcí jsem již měl možnost změnit, na další dojde časem, zřejmě v příštím školním roce.
Děkujeme za rozhovor.

M. Procházka
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Šifry a čísla
Všichni určitě víte, co je to šifra a která je
nejznámější. Je to Morseova abeceda, ale jsou i další.
Jsou jednoduché i těžké, mezi ty jednoduché patří
třeba šifra pozpátku nebo ze předu dozadu, vesměs ty
kde vyměňujete písmena.
Pak ty těžké, které musíte znát nebo potřebujete
tabulku pro rozluštění jako je třeba ona Morseova
šifra.

Šifry mohou být každá k jinému účelu, k odesílání
tajných zpráv, ochraně tajných informací… ale také třeba
k pomoci těm, co nevidí, jako je Braillovo písmo, které se
také dá považovat za šifru

Tato klávesnice je také svým způsobem šifra. Každé písmeno šifrujete tak, že
napíšete číslo tolikrát kolikrát je dané písmeno v řadě (oddělujete písmena číslem
1) Př. 5 2 22 555 55 666 = jablko.
Zkuste si také něco dešifrovat.

555 33 8 666 1 5 33 1 8 88
J. Obořil
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Květnová literární křížovka
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.

R
9.

P

E

10.
11.
12.
13.
14.

Pátý měsíc v roce
1. Přináší to neštěstí v květnu, svazek mezi mužem a ženou
2. Hlavní město ČR
3. Ten kdo píše knihy/básně je ….
4. 100 let neboli ……..
5. Ten kdo hraje divadlo je….
6. Tovaryš, který pracuje v mlýně: …. Tovaryš
7. …. je umělecký směr
8. Základní jednotka literatury
9. Sousední země
10. Květnová tradice
11. Ten kdo píše drama je ….
12. Lidově řečeno Máchovo jezero
13. Hlavní hrdinka Máje
L. Trnková, A. Rajtmajerová

Kvíz ze str. 11, Emoce – řešení v pořadí od 1 do 12
láska, lítost, nadšení, nuda, překvapení, radost, strach, ukřivdění, vztek, zděšení, zklamání, zoufalství
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 / červen 2019/kontakty: casopiskounik@seznam.cz, zskounice@volny.cz
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