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          Foto: Hana Schovancová 

LOUČENÍ SE ŠKOLOU 

V závěrečné kontrolní práci z českého jazyka dostali deváťáci za úkol složit báseň na téma: „Loučení se 

školou“. Vybrali jsme pro vás pár veršů. Dnes pro ně v naší škole zazvonilo naposledy, přejeme jim 

šťastnou cestu, na kterou jsme je snad spolu s rodiči dobře připravili. Dál už je jen na nich, jak si 

povedou.  Držíme palce!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vaši deváťáci 

Loučíme se s učiteli 

Co nás tolik naučili 

Teď se máme všichni rádi 

Jsme tu jako kamarádi 

… 

Jako deváťáci všechno víme 

Víme, víme, nepovíme! 

… 

Naposledy zvonek zvoní 

Naposledy oběd voní 

Naposledy projdem branou 

A voláme: Na shledanou!! 
 

Tisíckrát jsme prošli branou 

Každý den stále tou samou 

A teď už vám odcházíme 

A teď už vás opouštíme 

Škola životem nás provázela 

Bránu do světa nám vytvořila 

… 

Nebylo to vězení 

Ale občas mučení 

… 

Bojíme se okamžiku 

Až naposled zmáčknem kliku 

Budem brečet, už to víme 

Se školou se rozloučíme 
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Den v přírodě  
Jednou z našich posledních školních akcí byl 

jako každý rok Den v přírodě. Je to den 

výjimečný tím, že přestanou existovat 

jednotlivé třídy a na celé dopoledne se děti 

rozdělí do 25 skupin, které vyrážejí na trasu 

po okolí školy a během ní plní na deseti 

stanovištích rozmanité úkoly.  Je potřeba 

zvládnou zásady první pomoci, pravidla 

chování v dopravě, střelbu na cíl, oblékání při chemickém 

útoku, balení evakuačního zavazadla, chůzi poslepu, 

určování zvířat podle stop, morseovku, pravidla třídění 

odpadu a poznávání rostlin. Na každém stanovišti mohou 

získat max. 10 bodů. Kolik jich nakonec nasbírají, je na 

nich. Nehodnotí se jen dovednosti a vědomosti, ale také 

spolupráce a chování celé skupiny. Na všechny děti čeká 

na konci sladká odměna. Letos si nejlépe vedly skupiny na 

fotografii.            Dagmar Sedláková 

 

Výlet na zámek Berchtold 
V úterý 11. 6. čekal prvňáčky plánovaný výlet do obce Kunice, v níž se nachází zámecký park, jehož 

součástí jsou vystavované loutky paní Vítězslavy Klimtové a miniatury českých hradů, zámků a jiných 

architektonických památek. 

Počasí v den výletu se nám vydařilo, pohodlný mikrobus řídila hodná paní řidička, která nás bezpečně 

dovezla až před bránu zámku. Zde nás čekala paní průvodkyně a program – „Cesta do pohádky“. Děti se 

seznámily s hodnými skřítky, kteří mají za úkol hlídat květiny i zvířátka v parku, též s loupežníkem a 

ježibabou, kocourem Mikešem a odvážlivci zavítali i do 

podzemního pekla. Po prohlídce se děti posilnily 

svačinou a zmrzlinou a hlavně chlapci už netrpělivě 

vyhlíželi motokáry na dopravním hřišti, které je též 

součástí areálu. Děti zde měly možnost vyzkoušet své 

řidičské dovednosti a znalosti nejen na motokárách, ale 

i jízdou na koloběžkách. 

Na závěr nás čekala procházka po naučné stezce 

v blízkosti zámeckého parku a sportovního areálu, který 

je též součástí zámeckého komplexu. V prvouce se děti 

seznamují s rostlinami a zvířaty žijícími v lese a v rámci 

zastavení na naučné stezce měly možnost své znalosti 

uplatnit a odpovídat na otázky týkající se lesa. 
     Alice Mučková 
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Slohové práce napsané v rámci Stromového projektu ve 2. A 
 

Když strom promluví 

Anička Šimková 

O rozmazlené princezně (pohádka) 

Přišla jsem k třešni. Třešeň mi povídá: „Chceš pár mých plodů?“ Já říkám: „ Ano a děkuji.“ 

Třešeň říká: „Chceš slyšet příběh?“ Já na to: „Ano.“ „Tak já tedy začnu.“ 

 Byla jednou jedna princezna, která byla rozmazlená. Jediné, co měla ráda, byly šperky a 

drahokamy. Brzy měla být princeznina korunovace a ona byla pořád stejná. Jednou uviděla hezkou 

magnolii a ta jí říkala: „Nebuď tak rozmazlená, protože tě tvoji poddaní nebudou mít rádi!“ Princezna si 

uvědomila, že by se to mohlo stát. Tak si řekla: „Měla bych se změnit.“ 

 A změnila se. Její rodiče se trochu divili, ale byli šťastní. „A to je konec,“ řekla třešeň. „A ty máš 

z toho poučení!“ 

 

Zuzka Vydrářová  

Bouřka 

 Vím, že už jsem starý, hodně starý dub. A já vám teď povím svůj příběh. Jednoho dopoledne jsem 

zažil něco neuvěřitelného. Přišla velmi silná bouře s vichřicí. Kymácel jsem se ve větru a myslel si, že to 

nepřežiju. A najednou do mě uhodil velký a klikatý blesk! Doufal jsem, že jsem to přežil. A opravdu, mé 

přání se splnilo. Přežil jsem, ale s rozetnutou korunou. 

Ráno jsem se probudil jako památný strom. Byl jsem totiž strašně starý. A tak skončil můj příběh. 

 

Oliver Kahoun 

Když strom promluvil 

 Jednou ke mně přišel mládenec, který na mě vyřezal svoje jméno. Pak na mě vylezl. A v koruně si 

udělal bunkr. Další den sem přišel s kamarádem a hráli si na vojáky. Za dvacet let sem přišel znovu a 

vzpomněl si na svoje mládí. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teď už vzhůru na palubu, prázdniny volají! 
            Děti ze 2. A 
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Rozloučení 2. B se školním rokem 
 

Piknikem na zahradě u paní družinářky se děti ze 2. B rozloučily nejen se školním rokem 2018/2019, ale 

také s Námořním kapitánem Černovousem a jeho věrným přítelem papouškem Žakem. Loutka 

Černovouse provázela kluky a holky během cesty za poznáním celou druhou třídou. Žako pak trávil 

každý týden u některého z dětí, které potom do třídního palubního deníku zapsalo, jak si společně týden 

užili. Žako tak během školního roku poznal a navštívil spoustu zajímavých míst. Na pikniku děti celý den 

baštily dobroty, tančily, hrály hry, opalovaly se, probíhaly mlhovištěm a pekly buřty. Nechyběl ani 

slavnostní přípitek. A víte, kam se podívá Žako v posledním týdnu před prázdninami? Stráví čas společně 

s novou paní učitelkou Vendulou Prílesan, která si piknik užila společně s námi.   
Vendula Dovole a děti ze 2. B 

 

 

  

 

Olympiády a vědomostní soutěže 

 
Žáci a žákyně naší školy se v tomto školním roce zúčastnili tří matematických 

soutěží: Pythagoriáda, Matematický klokan a Pangea. Po absolvování školního 

kola nás v okresním kole zastupovali: Jan Dovole (5. třída) a Václav Hora (7. 

třída). 

 

V dějepisné olympiádě nás v kole okresním reprezentovali Matěj Šarík (8. třída),  

Lucka Fadrhoncová a Matyáš Procházka (oba 9. třída). 

 

Ve školním kole chemické olympiády – s tématem „Plynné látky“ si nejlépe vedli 

Filip Turek, Veronika Sedláková a Lucie Fadrhoncová.  

 

      Blahopřejeme všem k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.  
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Třídní špalíček pohádek 

 

Na dně moře 

nalezla se kniha. 

Co se v ní píše? 

   Pohádek je plná!    Marie Adámková 

Žáci 3. A       Počte si kuře 

třeba i v lastuře. 

I když není zcela k mání, 

autoři jsou známí! 

Do 3. A chodí, 

nejraději plují lodí. 

David Žák                                   David Žák  

 

 

 

 

 

 

                         Jakub Miltner                                                                    Tobias Beňa 

 

 

 

 

 

 

                     Tobiáš Němeček                                                                 Eliška Bálková 

            Eva Hanušová
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Typy na prázdniny 

Přemýšleli jste někdy o tom, kam byste se o prázdninách vydali, 

kdybyste měli kouzelný koberec? Kluci a holky ze 3. B si to zkusili 

představit a vymysleli spoustu zajímavých nápadů. A nejen to. Ještě 

vám k tomu přidali úžasné recepty, jak prožít opravdu povedené 

prázdniny. 

Zde je několik ukázek: 

- Rád bych si zaletěl do budoucnosti, abych viděl nové 

vynálezy. (Martin) 

- Zaletěl bych si do Barcelony, kde bydlí Lionel Messi, 

protože bych si s ním chtěl zahrát fotbal. (Adam K.)  
- Zaletěl bych si na Měsíc, protože mě zajímá, jak to tam 

vypadá. (Vítek) 

- Chtěl bych si zaletět do Norska na ryby. Jsou tam jiné ryby 

než u nás. (Štěpán) 

- Chtěl bych se podívat do Afriky a vidět všechna zvířata, 

která tam žijí. (David) 

- Já bych letěl do Českého ráje, protože se mi tam líbí. 

(Vojtěch) 

- Kdybych měla létající koberec, letěla bych do pohádek. 

Chtěla bych se tam seznámit s princeznou Jasmínou. 

(Kristýna) 

- Kdyby to šlo, letěl bych do minulosti poznávat, jak se dříve 

hospodařilo. (Jakub N.) 

- Chtěla bych letět do Paříže, abych viděla zblízka a v realitě 

Eiffelovku. (Natálie)  

- Kdybych měl létající koberec, zaletěl bych si do minulosti. 

Rád bych totiž viděl dinosaury na vlastní oči. (Jakub U.) 

     Miroslava Roudnická 

        
Nicol Šimonová                                                               Nela Ehlová 

Jakub Novák 

Kryštof Čech 
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Výlet čtvrté třídy na Pražský hrad 
Čtvrťáci se v letošním roce dost učili o krásách 

naší země a o její bohaté historii. Při plánování 

výletu se tak hodilo si teoretické znalosti 

osvěžit přímo v terénu. V úterý 18. 6. jsme 

vyrazili do hlavního města. A jako správní 

cestovatelé jsme si naplánovali cestu busem, 

vlakem, tramvají a samozřejmě oblíbeným 

metrem. Po příjezdu do hlavního města jsme 

detailně prohlédli Václavské náměstí, jeho 

severní  dominantu, opravené Národní 

muzeum, sochu sv. Václava hrdě sedícího 

na svém koni i moderní podobu sochy v pasáži 

Rokoko s koněm „naruby“. Po připomínce místa, kde proběhly události 17. listopadu 1989 a 

zhlédnutí naší „zlaté kapličky“ jsme vyrazili směr Pražský hrad. Návštěva jednotlivých nádvoří a zejména 

Katedrály svatého Víta nám doopravdy vzala dech. Tolik nádherných památek na jednom místě není 

možné zhlédnout nikde na světě. Velikost Vladislavského sálu a lehce komické Zlaté uličky doplnily 

velký zážitek. Cesta z hradu byla snadná díky nádherným, z kopce běžícím Zámeckým schodům. Po 

návratu do centra nás nadchla dívka hrající nádherné melodie na skleničky od vína. Zážitek byl umocněn 

tím, že nám všem umožnila si postupně tento zážitek osobně  

vyzkoušet. Jako tečku jsme pak zvolili návštěvu hračkářství a zcela vyčerpaní se vrátili domů. Hlasité 

hurá na zastávce v Kounicích pak zakončilo příjemně prožitý den.            Luboš Hodač 
 

Za ržáním starokladrubských koní - výlet 6. a 7. třídy 
Na teploměru třicet stupňů, nebe téměř bez mráčku, 

před námi 12 kilometrů cesty a na konci „jenom“ 

koně! Pravda, v konkurenci moderních 

adrenalinových a zážitkových parků není pro děti 

zrovna lákavou nabídkou plahočit se v těchto 

vedrech vyprahlými cestami podél Labe, bez 

možnosti navštívit pobočku McDonald´s a s 

nejistotou, co nás vlastně na konci cesty čeká. Tato 

výzva stála v úterý 11. června před našimi šesťáky 

a sedmáky. Vyrazili jsme ráno autobusem směr 

Týnec nad Labem, odkud jsme se dál už vydali 

pěšky po modré turistické značce, která nás 

dovedla až do Kladrub. Naším cílem byla prohlídka 

Národního hřebčína Kladruby nad Labem, včetně 

kočárovny, postrojovny a muzea. I přes úmorné horko jsme do hřebčína dorazili včas. Seznámili jsme se s 

historií jednoho z nejstarších hřebčínů na světě, prohlédli jsme si starokladrubské koně, historické kočáry 

nebo model císařského osmispřeží. Ve čtyři hodiny jsme unavení a zaprášení zapadli do měkkých sedaček 

autobusu a s dobrým pocitem, že jsme cestu zvládli, jsme vyrazili k domovu.  Dagmar Sedláková 
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Školní výlet ve verších Jakuba Řeháka za 7. třídy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet osmáků a deváťáků 
 

6. června vyjeli žáci 8. a 9. třídy na výlet do 

blízkosti Slapské přehrady. Prvním cílem 

bylo zdolání kopce Veselý vrch, kde ti 

odvážnější vystoupali na rozhlednu. 

Někteří zde museli překonat sami sebe, ale 

stálo to za to. Ta panoramata! Všichni 

odvážlivci se po sestupu spolu s ostatními 

občerstvili a poté plni síly vyrazili zpět k 

autobusu. Ten nás převezl do zábavního 

centra TEPfactor, což byl hlavní cíl našeho 

výletu. Také tady si mnozí sáhli na dno 

svých sil, když ve skupinách plnili 

nejrůznější úkoly ne nepodobné těm ze 

soutěže Klíče od pevnosti Boyard. Naštěstí se jednalo většinou o úkoly prověřující zručnost, sílu, logiku a 

trpělivost, žádní brouci ani pavouci na naše soutěžící nečekali. 

Výlet to byl fyzicky náročný, ale podle soutěžního nasazení soudě snad i vydařený. Škoda jen, že trochu 

vázla organizace. Nakonec se ale vše – i když s určitým časovým posunem – podařilo dokončit a i přes 

nepřízeň počasí a složitou dopravní situaci jsme se v pořádku dostali všichni domů.    
            Šárka Bielaková 

 

 

Když jsme ráno vstávali,  

s psychikou jsme se prali, 

u úřadu bylo setkání,  

chystali jsme se na klání. 

Autobus už přijíždí, 

zastavuje, odjíždí. 

Jaká byla cesta naše! 

Jela s námi vtipná kaše. 

V Týnci všichni vystoupili,  

dalekou cestu podstoupili. 

Už blížíme se k lesu,  

všichni jsou z toho v presu.  

Cesta lesem předaleká,  

někdo v lese zahaleká.  

 

Najednou Labské Chrčice, 

nebyli tam lidé, ani slepice. 

Bez žádného obchodu, 

radši bych jel do Brodu. 

Lesem pokračujem dál,  

je to delší než Vladislavský sál.  

Hele, vidíme vesnici,  

nadšení ozývá se v srdci. 

Kladruby, Kladruby, Kladruby,  

slyšíme jen verše od Kuby. 

Najednou krásná hospoda,  

tam určitě bude pohoda. 

Všichni si tam něco dají,  

rázem pití vyprodají.  
 

 

 

 

 

 

 

Čekáme na paní průvodkyni,  

asi je stále ve své kuchyni. 

A tu přichází k nám bohyně,  

ne, je to ta průvodkyně.  

Ukázala nám všechny koně,  

bylo jich opravdu hodně.  

Bílí, černí, strakatí,  

koně prý neplešatí. 

Prohlédnem si kočáry,  

je konec, zazní fanfáry.  

Odcházíme pryč ze stájí,  

cesta zpět se zahájí. 

Autobus je skoro doma,  

nebyla to taková pohroma.   
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Letošní čísla školního časopisu – 93, 94, 95, 96 a toto červnové č. 97  

Všechna najdete na webových stránkách školy www.zskounice.cz 
 
 

Sluníčko, voda, výlety, volno, tábory, moře… ty 

teď vystřídají úkoly, známky, čtení, psaní, 

násobilku…. 

Další školní rok je za námi, úkoly jsou dopsané, 

učebnice se zavřely a my si konečně můžeme  

od všech školních povinností odpočinout. 

Užijte si super prázdniny, poznejte nové 

kamarády, zažijte spoustu zábavy, legrace a 

radosti! Všem přejeme krásné léto! 

      Vaše redakce 
 

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 

http://www.zskounice.cz/
mailto:zskounice@volny.cz

