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Už je to šest let, co začal v říjnu 2013 vycházet Školní 

časopis Kouník. Od té doby bylo vydáno 34 čísel. Na jeho 

vzniku se podílejí žáci i učitelé naší školy. Zpracování 

článků a vydávání časopisu pak mají za úkol žáci 

volitelného předmětu mediální výchova. Předchůdcem 

školního časopisu byly školní noviny, které vydával pan 

ředitel Jindřich Domín a poprvé vyšly v červnu 1995.   

Letos pro vás budou časopis připravovat:  

1. řada zleva: Martina Kyselová, Tereza Kuncová, Vašek 

Hora, Tobiáš Vaňkát, Matěj Jedelský  

2. řada zleva: Matěj Macháček, Jakub Obořil, Alena 

Čápová, Aneta Raitmajerová, Vojta Piller 

3. řada zleva: Nikolas Kremenčuk, Matouš Kuneš, Ondřej 

Lauber, Michal Stránský a Aura Tlamichová 
           D. Sedláková 

Představujeme nové tváře  

Novou posilou našeho pedagogického sboru je od letošního září paní učitelka Vendula Prílesan. 
Požádali jsme ji o krátký rozhovor.  

1. Odkud jste? 

Jsem původem z Písečné v Jihočeském kraji a aktuálně bydlím v Kostelci nad Černými lesy. 

2. Jaký předmět vás nejvíc baví učit? 

Nejvíce mě baví učit hudební výchovu, tělocvik a    

český jazyk. 
 

3. Co se vám líbí na naší škole? 

Na škole se mi líbí, že je moderní a hezky vybavená.   

4. Učila jste i na jiné škole? (Jestli ano, co jste tam učila?) 

Učila jsem v Základní škole v Uhříněvsi jako třídní učitelka 

na prvním stupni. 

5. Jakou jinou práci jste dělala? 

Zatím jsem jenom učila. 

6. Chutná vám tady a co vám tady zatím nejvíc chutnalo? 

Zatím mi chutnalo vše. 

7. Na jaké hudební nástroje umíte hrát a máte nějaké koníčky? 

Umím hrát na flétnu, klavír a trochu na kytaru. Ráda si čtu a chodím na procházky. 

8. Máte děti, jestli ano, kolik? 

Ano, mám tříletého syna jménem Ondra. 

9. Co byste na naší škole změnila? 

Zatím nic. Škola se mi líbí, jaká je. 
 

10. Máte nějaké domácí zvířátko, a pokud ano, jaké? 

Už bohužel ne. Měla jsem rybičku, která včera (10.10.) umřela.  

Moc děkujeme paní učitelce za rozhovor. A. Čápová a T. Kuncová 
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Novou tváří naší školy je také paní učitelka Michaela Nováková. I ji jsme požádali o rozhovor.  

1. Učila jste na jiné škole? 

Ano, v Praze a v Českém Brodě. 
 

2. Odkud jste? 

Pocházím z Hlinska v Čechách, teď bydlím v Kounicích. 
 

3. Jak dlouho už učíte? 

Přes 10 let. 
 

4. Proč jste se rozhodla jít na tuto školu? 

Je tu hezké prostředí. 
 

5. Co byste změnila na této škole? 

Asi nic.  
 

6. Měla jste jinou práci kromě učení? 

Ano, pracovala jsem v oboru ekologických projektů. 
 

7. Které školní předměty máte ráda?  

Jsou to předměty mé aprobace - matematika, přírodopis a fyzika. Proto jsem se je i rozhodla 

vystudovat, a to na Přírodovědecké fakultě a Matematicko-fyzikání fakultě UK.  
 

8. Jaké máte mimoškolní aktivity a koníčky? 

Kolo, běžky, zahrádka a čtení knížek. 
 

9. Chodí vaše děti na tuto školu? 

Ano, dvě chodí už do ZŠ a nejmladší syn zatím ještě do MŠ. 
 

10. Chtěla byste být ředitelkou?  

Ne, ráda učím a baví mě práce s dětmi.        

 Děkujeme paní učitelce za rozhovor!  M. Jedelský, T. Vaňkát 
 

Rozhovor s panem učitelem Lubošem Hodačem 
1) Odkud jste? 

Bydlím ve vesnici poblíž Nymburka. 
 

2) Co jste dříve dělal (povolání)? 

Byl jsem školní inspektor. 
 

3) Co tady učíte a co z toho vás baví nejvíc? 

Český jazyk, vlastivědu, přírodopis, tělocvik a hudebku. Zkrátka učitel na prvním stupni. Nejvíc mě baví 

nejspíš hudební výchova. 
 

4) Kde jste učil před tím? 

V Základní škole v Kostomlatech. 
 

5) Líbí se vám naše škola, a pokud ano, tak co nejvíc? 

Líbí. Nejvíc se mi tady líbí sportovní vyžití a moc mi chutná ve školní jídelně. 
 

6) Jste spokojený se svojí třídou? 

Ano, ale čeká nás ještě spousta práce. 
 

7) Jaký je podle vás kolektiv učitelů? Jste s ním spokojený? 

Ano, myslím, že je tady moc fajn kolektiv. 
 

8) Máte nějaké koníčky, pokud ano, jaké? 

Ano. Mezi mé koníčky patří lyžování, horská kola a hra na klávesy. 
 

9) Co byste tady změnil? 

Nelíbí se mi to, že jsou žáci línější než před pár lety. 
 

10) Plánujete na naší škole zůstat? 

Zatím ano.          Moc děkujeme panu učiteli za rozhovor.  A. Čápová a M. Kyselová 
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Máme nejen nové učitele, ale i nové žáky. Jednou z nich je žákyně 7. třídy - Karolína Khýrová 

Kája chodí do kounické školy od letošního září. Chtěli jsme zjistit, jak se jí tady líbí.  
 

1. Odkud jsi přestoupila? 

Milovice ZŠ Juventa.  

 

2. Byla jsi na větší škole?  
Ano, bylo tam 1000 dětí. 
 

3. Co ti nejvíc chybí na nové škole? 

Nic. 
 

4. Co noví spolužáci?   

Dobrý.      

           ZŠ Juventa, Milovice 
 

5.  Máš sourozence? 

Ano dva, sem do školy chodí jen ten mladší. 
 

6. Z jakého důvodu jsi sem přestoupila? 

Přestěhovala jsem se sem. 
 

7. Jaké to bylo, když jsi sem poprvé přišla? 

Dobrý. 
 

8. Jak tě přijali spolužáci? 

Asi dobrý. 
 

9. Jaké jste u vás měli šatny? 

Úplně stejné. 
 

10. Jsi tu spokojená?  

Ano, líbí se mi tu.  

Děkujeme za rozhovor.         N. Kremenčuk, M. Kuneš  

Podzimní sběr papíru a víček  

Ve čtvrtém říjnovém týdnu proběhlo 1. kolo sběru starého papíru a plastových víček. Dohromady jsme 

odevzdali 10 796 kg papíru a 324 kg víček. Děkujeme, že jste se s námi do sběru zapojili, každé kilo se 

počítá .  

POZOR !!! 

Pro víčka to byl sběr poslední. Rozhodli jsme se, že je již dále nebudeme sbírat. 
 

Už 9 let se také v rámci projektu Recyklohraní podílíme na sběru baterií, drobných 

elektrospotřebičů, mobilů, prázdných tonerů a cartridgí.       N. Kremenčuk 
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Začátek školního roku v 1. A 

Děti z 1.A mají za sebou své první dva měsíce školy. Během těchto dvou 

měsíců si zvykly na školní režim a našly spoustu nových kamarádů. Také zažily 

mnoho zážitků a mnohému se naučily. Úspěšně zvládly svojí první 

patnáctistovku nebo se zúčastnily besedy s paní spisovatelkou Ivonou 

Březinovou.Také už dokáží přečíst několik slov a samy je i poskládají z písmen. 

A v dalších měsících na ně opět čeká mnoho akcí. V listopadu pojedou na svůj 

první školní výlet do Toulcova dvora a v prosinci je čeká vánoční besídka nebo 

prodej výrobků na vánočních trzích.               
               Jitka Manželová 

 

Začátek školního roku v 1. B 

2. září se 11 kluků a 10 holčiček z 1. B sešlo před školou, aby společně 

odstartovali svou cestu za poznáním v Základní škole Kounice. Dva měsíce 

školního roku 2019/2020 jsou za námi a školní život jede naplno.  

Prvňáčci stihli během dvou měsíců spoustu věcí. Už znají celou školu. Ví, kde 

najdou svou třídu, jídelnu i družinku. Poznají paní učitelky, pana ředitele, 

školníka i kuchařky. Každý prvňáček si důležitě hlídá klíče od skříňky v šatně, 

umí si připravit pomůcky na vyučování a i domácí úkoly plní kluci a holky velmi pečlivě. Všichni už 

dokážou číst v rozvrhu hodin. Vysvětlit, co je vyučovací hodina či přestávka, je pro ně hračka.  

Po necelých dvou měsících prvňáčci znají spoustu písmen (někteří prvňáci už dokonce čtou svou první 

knížku psanou velkými tiskacími písmenky), zvládají počítat do 5 a o podzimu vám toho řeknou spoustu. 

Tvoří, zpívají, tančí, vaří, hrají divadlo, cvičí a pískají na flétničky. Kromě toho se snaží dodržovat pravidla, 

která si společně s třídním maskotem „Kašpárkem“ vytvořili.  

Při vší té práci se však nezapomínají i smát a smíchu je v naší třídě dost a dost. A to nejen při hrách a 

soutěžích, při kterých se toho naučíme nejvíce.  

Rozjezd se tedy prvňákům vydařil a nic nebrání tomu, pustit se s chutí i do dalších měsíců, ve kterých nás 

čekají třeba i výlety (na první se chystáme už v listopadu) či další společné akce (Etické dílny, Kounické 

Vánoce, vánoční vystoupení pro rodiče atd.).  

Při přípravě na práci s mými současnými prvňáčky jsem objevila „knížku“, kterou jsem kdysi dávno 

připravovala pro svoje první kounické prvňáčky – shodou okolností současné deváťáky. A protože i s nimi 

byla veliká legrace, dovolím si (ještě než naši školu opustí) podělit se s vámi o některé „perly“, které se mi 

podařilo zaznamenat tehdy ve třídě, do které nastoupil malý Kolja, Máťa, Míša, Ondra, Vojtík nebo copatá 

Klárka, Sofča, Vendy, Síma, Adélka či Lucka s Terezkou a Róza.  
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Perličky z prvouky:  

„O les se stará hajný nebo myslivec. Kdo se stará o rybník?“ Odpověď: „Vodník.“ 

„Řekni název jednoho zástupce hmyzu, kterého můžeme spatřit v lese.“ Odpověď: „Hovňous.“ 

„Doplň větu – Vlaštovky odlétají na ………. do teplých krajin.“ Odpověď: „Vlaštovky odlétají na žížaly do 

teplých krajin.“ 

„Doplň větu – 21. prosinec je dnem zimního ……. .“ Odpověď: „21. prosinec je dnem zimního spánku.“ 

„Co mají lidé doma o Vánocích?“ Odpověď: „Iglú.“ 

„Pojmenuj části stromu.“ Odpověď: „Kořen, větve, květy a ten stojánek.“   Vendula Dovole 1. B 

  

 

"Šutrové" okénko, ve kterém vám děti ze 3. A budou představovat různé zajímavé horniny a minerály. 

Achát 

Achát je minerál, který může být složen z více minerálů (např. křemen, opál, 

chalcedon). Má tvar podobný vejci. Uvnitř může být dutina s krystalkami. Vznikl 

pomocí sopečné činnosti. Typická barva je šedá, ale může být složený z více 

barev. Může se barvit i uměle. U nás se dají najít v Českém ráji a v Krušných 

horách. Největší naleziště na celém světě je v Brazílii.  Olík Kahoun 

Růženín 

Růženín je v podstatě křemen, dá se najít i půl metru dlouhý nebo 49 mm krátký. Naleziště: Studenec, Nová 

Paka, Stará Paka, Kozákov a všechna pole, kde v pravěku tekly řeky. Růženín je polodrahokam. Barva: 

růžová nebo tmavě růžová.          Jonáš Tuček 
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Můj portrét z cédéček  

Když jsme měli dělat portréty, tak jsme na to potřebovali - barevný papír, cédéčko a fotku. První jsme 

nalepili cédéčko na barevný papír. Pak jsme kreslili okolo cédéčka berušku, šneka, motýla, kytku, pavouka, 

netopýra, králíka, pumu. Potom jsme vystřihli obrázek. Očistili jsme cédéčko a vystřihli jsme alespoň hlavu. 

Nalepíme na cédéčko. Černou permanentní fiksou napíšeme datum narození a rok.         Maruška Horová  

Cyklovýlet 3. A do Bříství 

Výlet do Bříství byl hezký, poznal jsem hodně věcí. Na pomníku jsem našel znak B. Co znamená?  Nevím. 

Asi to bude znak kameníka! Byl jsem na hřbitově. Viděl jsem lebku.       Jonáš Tuček 

Sešli jsme se před školou a za chvilku jsme odjížděli. Jeli jsme doprava a rovně.  A dali jsme se cestou na 

Černíky, odbočili jsme doprava. Jeli jsme cestou nahoru. Vyjeli jsme ten kopec a dali jsme si chvilku pauzu. 

Na poli jsme viděli koroptev. A jeli jsme dál polní cestou k sýpce a pak jsme jeli z kopce až k Tejnickému 

rybníku.            Jura Chovanec 

Ráno jsme se sešli před školou s koly. Vyrazili jsme na silnici na Černíky. Tam jsme odbočili doprava. 

Když jsme vyjeli kopec, tak na poli sedělo káně. Napili jsme se a jeli jsme dál. Vyjeli jsme u špejcharu. 

Přejeli jsme na druhou stranu. Sjeli jsme hodně prudký kopec. Přijeli jsme k rozpadlému mlýnu. Tam 

v rybníce strašil vodník. Pan mlynář vzal lopatu a praštil ho do hlavy. Přijeli jsme do Bříství, u Aničky jsme 

se nasvačili, odpočinuli si a jeli jsme zpátky do Kounic.                Maruška Horová 

Beseda s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou 

Na besedu jsme se moc těšili, protože jsme ještě žádnou spisovatelku na 

vlastní oči neviděli. 

Zaujalo nás, kolik knih zvládla napsat. 

Na autogramy byla velká fronta, každý chtěl podpis do knihy, kterou si 

koupil nebo donesl z domova. 

Její knihy se nám moc líbí. 

Paní Březinová nám hezky vysvětlila, jak taková kniha vzniká.   

Nečekali jsme, že to bude taková hezká obyčejná paní. 

Čas strávený na besedě nám rychle utekl. 

Nejvíce nás zaujala její dobrodružná edice GO! (Gang odvážných). 

Paní Březinová píše knihy pro děti různého věku.  děti ze 3. A 

Pěší výlet za památným stromem 

V úterý 15. 10. 2019 jsme šli na pěší výlet za památným stromem hrušní 

obecnou. Šli jsme přes pole. Našli jsme také spoustu mušlí na poli. Měli jsme 

někteří mokré boty. Jako první tam byla první hrušeň, ale ta nebyla památná, 

byla tam druhá i  třetí. Druhá to taky nebyla, ale ta třetí to byla. Přešli jsme 

přes pole, až do kounického lesa. Když jsme přišli do školy, tak jsme měli 

hodně špinavé boty. Potom byl oběd a šli jsme domů.                Maruška Horová 

Matika 

V matice počítáme autobus, příklady, pavučinky. Taky máme 

desetiminutovku, desetiminutovka je, že paní učitelka nám řekne příklad a my 

napíšeme výsledek. Autobus je, že jezdíme s autobusem a počítáme cestující. 

Pavučinky jsou, že máme čtverec, obdélník, prostě různý tvar a mezitím máme 

šipky a ty šipky propojují čtverečky a do těch čtverečků napíšeme výsledek. A 

ty šipky musí mít číslo, aby nám vyšel součet.          Tom Kvasnička 
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Vitamínová bomba ve 3. B 

Změny počasí a nástup 

chladných dnů si umí pěkně 

pohrát s naší imunitou. 

Ovšem žáci 3. B vědí, jak tělu 

dodat potřebné vitaminy. Nejprve jsme si v prvouce povídali o druzích ovoce 

a zeleniny. Poté jsme si je ukázali a samozřejmě všechny ochutnali. 

V pracovních činnostech jsme si vytvořili ovocné špízky a zeleninový vlak. 

K přípravě každého jídla je třeba recept. Žáčci si ho přečetli, rozdělili se na skupinky a šlo se na to. První 

skupinka všechno ovoce i zeleninu omyla, očistila, případně i oškrábala. Druhá skupinka se ujala krájení. 

Ostatní napichovali ovoce na špejle a ze zeleniny nám vznikl malý vláček. Nakonec jsme se všichni usadili 

ke stolu a na dobrotách si pochutnali. Tuto vitaminovou bombu můžeme vřele doporučit. Na talířcích nám 

nezbylo vůbec nic.          Vendula Prílesan 

 

Čtvrťáci na dopravním hřišti 
Protože nám už bylo nebo brzy bude deset let, nadešel ten správný čas, abychom se 

seznámili s pravidly silničního provozu pro cyklisty. V pátek 1. listopadu jsme se za 

mrazivého rána vypravili na dopravní hřiště v Nymburku.  

Nejdříve nás ve vyhřáté místnosti zkušená paní lektorka školila v tom, jak si máme počínat 

jako správní chodci a cyklisti. Připomněli jsme si pravidla bezpečného přecházení silnice, 

názvy a druhy dopravních značek, dozvěděli jsme se, jak má být vybavené jízdní kolo. 

Vysvětlili jsme si, v jakém pořadí se projíždí křižovatkou. Zhlédli jsme také různá videa, 

která nám ukazovala příklady vhodného a nevhodné chování. Díky ukázce s melounem, 

který se po nárazu rozbil na malé kousíčky, si každý z nás jistě bude pamatovat, jak důležité je používat při 

jízdě na kole, ale třeba i na bruslích či koloběžce cyklistickou přilbu. Uvědomili jsme si, že udělat chybu 

v diktátě není tak hrozné, jako chybovat v silničním provozu. 

Po přestávce jsme se navlékli do bund a celí natěšení jsme se vydali na dopravní hřiště. Když nám paní lektorka 

vysvětlila, co máme dělat, rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna skupina si vyzkoušela své nabyté vědomosti 

při jízdě na kole, druhá skupina dohlížela na 

dodržování předpisů. Po čase jsme se vystřídali. 

Pro mnohé z nás bylo velké štěstí, že na dopravním 

hřišti nejezdila žádná auta. Někteří z nás by totiž 

přišli k úrazu. Ukázalo se, že jezdit podle předpisů 

není vůbec snadné. Největší potíže nám dělalo 

sledování značek, ohlédnutí se a ukazování při 

odbočování.  

Doufejme, že se nám naše cyklistické dovednosti 

podaří zlepšit. Na jaře totiž navštívíme dopravní 

hřiště podruhé s cílem složit cyklistické zkoušky. 

Komu se to podaří, získá průkaz cyklisty a   

  Autor obrázku: Kuba Urban – správná výbava kola především osvědčení o tom, že se umí chovat  

          v silničním provozu bezpečně a podle pravidel. 
     Miroslava Roudnická 
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autorka: Kristýnka Tupá – Křižovatku přecházíme  

po přechodu!    
    autorka: Nela Ehlová – Po přechodu nejezdíme,   

    kolo vedeme! 

  

Přechod z páté třídy na 2. stupeň  
Šesťáci mají za sebou přechod na druhý stupeň, což s sebou přináší hodně změn. A jak tento přechod 

zvládli, na to se jich zeptala paní učitelka Čelakovská, která je jejich novou třídní učitelkou. Posuďte sami, 

jak se se změnami vypořádali po dvou měsících.  

1) Co bylo lepší na 1. stupni?  -     učení bylo míň a bylo lehčí  

- měli jsme míň hodin 

- lepší známky, míň úkolů 

- skoro na všechno jsme měli jednoho učitele 

2) Co je lepší na 2. stupni?  -     je tady sranda, víc se bavíme 

- nemusíme o velké přestávce chodit ven 

- dvouhodinovka tělesné výchovy 

- jsou blíž záchody 

3) Jak známe své učitele?   -    11 dětí dokáže pojmenovat své učitele 

- třetina třídy nezná jméno učitelek na VV a PČ 

- příjmení p. uč. Bielakové má dalších 9 podob   

-  

Bělaková, Belaková, Belakavá, Biealiková, Beláková, Běláková, Bialáková, Bielková, Bieláková 
 

4) Jak hodně se musíš učit?  -     víc než v 5. třídě, protože je víc předmětů 

- hodně, skoro každý den 

- moc se neučím, ve škole poslouchám, ale moc tomu neroumím 
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5) S čím máš problémy?   -    moc těžké učení 

- s chováním 

- s ničím 

- s některými předměty 

6) Co si přeješ?    -     dovolit mobily 

- delší přestávky 

- aby to bylo lehčí 

- zlepšit známky 
- 2 hodiny fyziky denně    Libuše Čelakovská 

 

 

Divadlo Gong - Masaryk aneb z c. k. skrz T. G. M. do ČSR 

 

15. 10. 2019 se sedmá a osmá třída vydaly do Prahy do 

divadla Gong na představení o T. G. Masarykovi. 

Připomněli jsme si tím svátek 28. 10., kdy vznikla 

Československá republika. Formou únikové hry nás 

hlavní postavy provedly životem této významné 

osobnosti. Nechyběl humor ani základní historická 

data. Dozvěděli jsme se hodně nových informací a pro 

vás jsme z nich připravili krátkou křížovku. Můžete si v ní ověřit své 

znalosti o T. G. Masarykovi a možná se i něco nového a zajímavého 

dozvědět.  

 
 

1. T. G. Masaryk byl první československý…? 

2. Jak se příjmením jmenovala Masarykova manželka Charlotta, 

po které si T. G. Masaryk později vzal prostřední jméno? 

3. Jakému řemeslu se Masaryk učil ještě předtím, než odjel do Lipska studovat? 

4. Na jaké fakultě studoval?  

5. V jakém měsíci vznikla ČSR? 

6. Jak se jmenoval rukopis, proti kterému Masaryk bojoval? 

7. V jakém městě se T. G. Masaryk narodil? 

8. T. G. M. učil na středních školách a…? 

A. Čápová, T. Kuncová 
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Znáš státní symboly? Dokresli a napiš, o jaký symbol jde. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Exkurze 8. třídy na SZŠ 5. května 

10.10. se v Praze na této SZŠ konala akce 

Den pro zdraví. Lidé tam byli strašně milí, 

příjemní a dokázali odpovědět na většinu 

našich otázek. Bylo tam spousta věcí, které 

jsme si mohli vyzkoušet. Viděli jsme 

injekce nebo přístroj na zjištění drog v těle. 

Vyslechli jsme přednášku o zdravé výživě.  

Ukazovali nám fotky drog a řekli nám, co 

nám způsobí, také nám poradili, jak se 

máme zachovat, když nám je někdo nabízí. Naučili jsme se něco o 

prevenci drogám a dalším návykovým látkám. Také nám 

předváděli, jak správně masírovat. Na sportovním stanovišti jsme si 

mohli zaházet na koš nebo proběhnout slalom s florbalovým míčkem. 

Zkoušeli jsme poznat věci poslepu (hmatem). Různě po chodbách 

jsme si mohli nechat změřit tlak, ale nechat si změřit cukr v krvi bylo 

možné až od 18 let. Seznámili jsme se s různými typy parazitů, např. 

tasemnice, škrkavka a roup. Zkusili jsme resuscitovat dospělého 

člověka a malé dítě, takže už víme, jak se zachovat, když najdeme 

někoho v bezvědomí.             Osmáci  
 

Deváťáci na úřadu práce v Nymburce 

Jako každá devátá třída, jsme i my letos jeli na Úřad práce do Nymburka. Byli jsme tam i 

v osmičce (což čeká každého osmáka i deváťáka). Měli jsme tam přichystané listy, které 

jsme měli z minulého roku. Byla tam s námi paní, která s každým prošla tyto listy a ptala se 

jich, jestli se jejich názory změnily a jestli už jsou rozhodnutí se střední školou. Pak jsme si 

šli udělat test, abychom věděli, na jakou školu bychom se hodil. Vyjel nám seznam škol, co 

by se k nám hodily, mohli jsme si ho vytisknout. Potom jsme si různě mohli prohledat 

šanony se zapsanými školami a informacemi o nich. Poradkyně se nám věnovala, když jsme 

potřebovali něco vědět. Všichni měli dost času k prolistování všeho, co jsme potřebovali, pak 

jsme si zase sesedli do kruhu jako na začátku a zkoušeli si ještě jeden test. Nakonec se nám dostali do rukou 

přijímačky z češtiny i matematiky. Pak jsme opustili úřad, jeli do Poříčan a šli do Kounic.  
            A. Rajtmajerová 

-----------------

- 

------------------ ------------------ 
A. Rajtmajerová 
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Francouzský impresionismus 
9. třída byla dne 2. října 2019 na výstavě francouzského impresionismu v paláci 

Kinských v Praze. Výstava je tvořena zejména rozsáhlou sbírkou dánského 

bankéře Wilhelma Hansena. Prohlídka byla plně komentovaná, a tak jsme se 

dozvěděli spoustu zajímavých věcí o malířích a jejich 

dílech. Mezi některá díla z výstavy patří, např.: Žena 

s vějířem, Oběd v trávě, Mořská scenérie nebo Modré 

stromy. 

Úkolem impresionismu je na diváka zapůsobit jeho 

atmosférou. Proto pro zachycení té pravé atmosféry 

využívá malbu v plenéru (venku). Původní způsob 

malby byl ale moc zdlouhavý, proto se musely tahy 

zrychlit a zkrátit. Postupem času se tato metoda 

vyvinula v tzv. pointilismus (od anglického point, 

v překladu bod). Základem pointilismu je vytvořit 

obraz z velkého množství bodů, které z pohledu z dálky splývají v jeden celistvý 

obraz. Na výstavě jsme si také mohli vyzkoušet světelné efekty různých objektů 

z různých úhlů a také jsme mohli jakkoliv přispět na sádrovou tabuli (obrázek 

níže). Výstava byla velmi zajímavá a doporučujeme ji i jiným zájemcům umění. 
J. Obořil 

Přednáška s cestovatelem pro 2. stupeň 
Jako každý rok k nám do školy přijel pan Tomáš Kubeš se svou 

další prezentací o cestování po světě. Tentokrát o Rumunsku, 

Moldávii, Ukrajině a na závěr o Černobylu. Vyprávěl nám své 

zážitky o cestách i o lidech, co tam žijí, seznamoval se 

s kulturami a oblastmi těchto zemí. Říkal nám zajímavosti a 

zvyky místních (např. Moldavské vinné sklepy, které patří 

k největším na světě, vyprávění o Ukrajinském Drákulovi atd.). 

Dozvěděli jsme se, že je dobré umět nejen anglicky, ale také 

rusky, jelikož se v těchto zemích mluví převážně rusky. Také je 

dobré umět čínsky, arabsky, německy a španělsky. Jako závěr 

jsme měli přednášku o Černobylu. Ukazoval nám fotky z míst, 

která jen tak neuvidíte. Řekl nám mnoho zajímavých informací o věcech, které se při cestách staly. A 

krátkými filmovými upoutávkami zakončil svou velmi zajímavou přednášku.   

A. Tlamichová, A. Rajtmajerová 

Neobvyklý domácí mazlíček 
Každý má možná doma kočku nebo psa, ale jsou i neobvyklá domácí zvířátka jako agamy, hadi, pavouci… 

Já se starám o strašilky. Pro někoho jsou strašidelné, ale jsou mírumilovné a rády si pochutnají na lisech 

malinovníku a ostružiníku. Zábavou je pro ně lezení. Takže, až si s nimi budete hrát, tak je věste vzhůru 

nebo je nechte volně pohybovat po vašem těle .  
 

strašilka 

australská 

 

 

 

 

 

 

strašilka lišejníková australská                                                                                                

M. Macháček                                               

Dílna světelných efektů… 

Zde jsme měli možnost přispět… 
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Téma roku - kůrovec 
Možná jste si všimli, jak české lesy trpí suchem. K tomu je ještě trápí skupiny brouků, které se nazývají 

kůrovec. Dovolte mi seznámit vás s ním trochu víc, ať víme, s kým máme tu čest. Patří mezi nejznámější 

skupinu lesních škůdců. Možná znáte lýkožrouty, dřevokazy, bělokazy a drtníky. Nejničivější lýkožrout 

smrkový ničí většinu lesů hlavě na horách, kde rostou jen smrky, které má nejraději. Potom to dopadá nějak 

takto: 

 

  

   

 

 

Tuto spoušť dělá hlavně larva, sežere lýko a omezí živiny stromu. Larva je zranitelná sluníčkem. 

Bělokaz švestkový škodí na ovocných stromech. Tam se schovává pod kůrou a omezuje výživu stromu.  

Drtník obecný přežívá uvnitř stromu a vyžírá ho zevnitř. Všechno jsou to paraziti.   

Děkuji za pozornost a mějte se pěkně.        V. Hora 

 

 

 

 

Sport ve světě 

4. 10. 2019 Proběhlo utkání NHL v O2 Aréně mezi týmy Philadelphia Flayers a Chicago Blackhawks. Tým 

Philadelphia vyhrál 4:3. V zápase nastoupili někteří čeští hráči - Jakub Voráček, Dominik Kubalík a David 

Kampf. Bohužel se ani jeden z našich hráčů neprosadil. Lístky se začaly prodávat od 2000 Kč. Nejdražší 

lístek byl koupen za 7999 Kč. 
 

Global Series – Tento projekt vznikl za účelem zpopularizování NHL po celém světě.   
 

10. 10. 2019 se naši sousedi utkali s týmem z britských ostrovů Wales. Tento zápas dopadl 1:1 i přes to, že 

Slováci hráli v deseti. Utkání se hrálo na Slovensku. Diváků přišlo neuvěřitelných 18 000. 
 

11. 10. 2019 se konal zápas Česka s Anglií o postup na Euro 2020. První 

zápas s Anglií dopadl drtivou porážkou 5:0. Druhý zápas se hrál zde 

v České republice v Edenu. Zápas jsme potřebovali vyhrát, abychom 

udrželi postup na Euro. A to se povedlo, vyhráli jsme 2:1, góly dali Herry 

Kane, Jakub Brabec, Zdeněk Ondrášek. 
 

23. 10. 2019 se hrál zápas Ligy mistrů, Slavie nastoupila proti Barceloně. I 

přes prohru 1:2 Slavie ukázala, že dokáže být konkurentem i nejlepším 

klubům světa. Zápas byl napínavý až do poslední minuty. Góly dali: Jan Bořil, Lionel Messi a Peter 

Olayinka (VG)           M. Stránský, O. Lauber 
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Škoda Superb iV elektromobil 

Škoda již představila nový model Škody Superb s elektrickým  

pohonem. Tento motor je k dostání společně s benzínovým 

motorem. Elektrický motor má výkon 85 kW. Na tento pohon 

auto ujede 55km. Benzínový motor 1.4 TSI má výkon 115 kW. 

Již je možné si tento model předobjednat, startuje na ceně 

894 400 Kč a dokáže se dostat až na 1 240 000 Kč.  

Ceník začíná úrovní výbavy Ambition, která byla oproti dosavadní specifikaci obohacena o barevný 

MaxiDot, LED hlavní světlomety, LED mlhová světla. Nově je základem verze L&K (Laurin a Klement) 

ventilace předních kožených sedadel, vyhřívaný volant, virtuální kokpit a z bezpečnostní výbavy mimo jiné 

asistent jízdy v pruzích (Lane Assist), rozpoznání dopravních značek (Travel Assist).   
Zdroj: hybrid.cz            V. Piller 

Plastové modely 

Koníček, který zlepší vaši zručnost a odtáhne vás od mobilů a počítačů. 

Já jsem se k tomu dostal tak, že můj kámoš mi řekl, abych to zkusil, a mě 

to začalo bavit. Hned jsem si hledal důležité informace o modelaření. 

Díky tomuto hobby jsem se dozvěděl víc a víc o vojenské technice. Není 

to jen o slepení modelu podle návodu. Používají se také speciální barvy. 

Hodně informací o použití barev si dnes můžete zjistit na internetu. Dají 

se skládat například letadla, tanky, obrněná auta, ale i obyčejné dopravní 

prostředky a lodě. Modely se vyrábějí 

v různých měřítkách. Pro začátek bych 

doporučil u tanků 1:35 a u letadel 1:72. Ve 

výbavě by pro začátek neměl chybět skalpel, 

nožík, štětce, kleště, pinzety…  

    a hodně trpělivosti.   

      
     M. Macháček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Ježdění na kole 

Rád jezdím na kole a budu se tomu snad věnovat ještě dlouho. Jezdím off-road a on-road. Dost rád skáču na 

kole různé lavice, překážky přeskakuju a učím se různé triky a skoky. Já osobně jezdím na horském kole, a 

to je super. Ale asi si do budoucna koupím sjezdové kolo celoodpružené, je na triky a skoky nejlepší. Ale na 

horském kole se to dá dělat taky dobře. Na horském kole, jak už jsem uvedl, se dá jezdit v horách a 

pochopitelně přeskakovat a skákat různé překážky. Horská kola jsou i elektrická, to pomáhá ve šlapání do 

prudkého kopce nebo v lese v terénu. Já spíše jezdím off-road a to je právě to skákání, ježdění v horách a 

lesích. Rád si někdy zajedu i tam, kam se nesmí nebo je to tam hlídané, ale to určitě nedělejte. Kdybych 

neuměl skákat nebo přeskakovat ty překážky, tak tam asi ani nejezdím, protože bych asi nikomu neujel. To 

je právě výhoda skákání. Takhle je to lepší, protože to skákání lidi moc neumí. Jezdím dost rychle a zběsile, 

ale dávám si samozřejmě pozor. Už se mi stalo, že mi někdo vynadal, ale to mě neodrazuje od toho, co 

dělám. Mám rád, když někomu ujíždím, protože je to adrenalin. Líbí se mi třeba, když jedu po silnici nebo 

v lese a vedle mě je jezero nebo řeka. Snad budu i v budoucnu rád jezdit na kole.               

         Pavel Heřtus 
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Fotbalový klub SK Český Brod 

SK Český Brod je účastník Divize B. Byl založen v roce 1898 a zároveň je to jeden 

z prvních klubů v České republice. V Brodě hraje i hodně dětí z naší školy. Například 

Marek Suchan a Honza Hrabánek, žáci ze 7. třídy, a jsou to fantastic players. V roce 

2018 měl klub 254 členů.                                                                                                                                             

 

 

      SK Český Brod  

 

    Marek Suchan                  

Kdokoliv může přijít mezi nás do Brodu, rádi vás uvidíme.      T. Vaňkát  

 

Pro šikuly – domaluj obrys České republiky 

 

Školní noviny pro vás připravují žáci volitelného předmětu mediální výchova: 

Alena Čápová, Vašek Hora, Matěj Jedelský, Nikolas Kremenčuk, Tereza Kuncová, Matouš Kuneš, Martina 

Kyselová, Ondřej Lauber, Matěj Macháček, Jakub Obořil, Vojta Piller, Aneta Reitmajerová,, Michal 

Stránský, Aura Tlamichová, Tobiáš Vaňkát, vyučující: Dagmar Sedláková 

ZŠ Kounice / listopad 2019 

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

 

 Tým Z V R P Skóre B PK 

1 FOTBAL Hlízov  11 11 0 0 28:8 33 0 

2 SK Sokoleč  11 8 1 2 26:8 25 0 

   3 Slavia Jesenice  11 7 1 3 30:15 23 1 

4 SK Český Brod B  11 6 3 2 21:13 23 2 

mailto:zskounice@volny.cz
https://fotbalunas.cz/tym/985/
https://fotbalunas.cz/tym/635/
https://fotbalunas.cz/tym/597/
https://fotbalunas.cz/tym/922/

