
1 
 

  

 
 

Školní noviny / prosinec 2019 / číslo 99 / ZŠ Kounice 

 

Mikuláš  
Už je tu zase, po roce je zde Mikuláš. Sice do školy 

nesmí, ale do školky se může. Jako deváťaci jsme byli 

požádáni, abychom si na jeden den zahráli role čerta, 

Mikuláše a anděla. Byli jsme pozvaní do školky okolo 

9.30, ve školce jsme se převlékli. Bohužel jako čerti jsme 

na děti nemohli vyběhnout, přece jenom to byly malé děti. 

I přesto, že jsme na ně nevyběhli, měly děti strach, ale 

samozřejmě andílky uvítaly s veselými tvářemi. Nejdříve 

jsme napomenuli ty nejzlobivější a potom jsme jim 

rozdali dárečky.  Školkáčci nám nakonec zazpívali pěkné 

písničky a mohli jsme se vrátit do školy. 

A. Rajtmajerová 

Pěkná Sáňkovačka 

V sobotu 7.12. 2019 se uskutečnil v Kounicích již 31. 

ročník tradičního Mikulášského běhu kounickou 

Sáňkovačkou. Závod uspořádal Sokol Kounice spolu s AK 

ZŠ Kounice. Většinu pořadatelů tvořili žáci 9. třídy naší 

školy. Od pondělí připravovali naši žáci /5. – 7. třída/ trať, 

páteční noční déšť ji změkčil, ale jinak byla výborně 

připravena. 

Závodu se na extrémně obtížné, kopcovité trati za 

polojasného počasí /+8°C/ zúčastnilo 108 závodníků z 

Kounic, Českého Brodu a okolí a z atletického oddílu SKP 

Nymburk. Nejmladšímu závodníkovi bylo sedmnáct měsíců 

a padl 1 traťový rekord, v kategorii do 6 let děvčat ho 

zaběhla naše prvňačka Eliška Horová. Po skončení závodu se účastníci přesunuli do kounické sokolovny, 

kde všichni od čerta s Mikulášem a andělem obdrželi sladkosti a krásné medaile, vyrobené žáky školy. Poté 

vystoupili na stupně vítězů tři nejlepší z 19 kategorií a převzali diplomy. Na závěr si všichni slíbili sraz pod 

kounickou Sáňkovačkou u příležitosti 32. ročníku v sobotu 5. prosince 2020.     
     Jaroslav Urban 

http://www.zskounice.cz/storage/1386771885_sb_noviny67.pdf
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Prvňáčci na výletě 

Holky a kluci z 1. A mají za sebou svůj 

první školní výlet. V pondělí 18.11. jsme se 

s celou třídou vydali na výlet do Toulcova 

dvora. I když nám počasí ten den moc 

nepřálo, výlet se přesto vydařil. V Toulcově 

dvoře na nás čekal program „Co mi 

vyprávěla sýkorka“. Děti si mohly 

vyzkoušet pozorovat ptáky dalekohledem na krmítku, 

dozvěděly se, jaká potrava je pro ptáky v zimě vhodná, jak se 

ptáci starají o svá mláďata nebo kteří ptáci odlétají na zimu do 

teplých krajin. Na závěr výletu si děti nakoupily v místním krámku.  Jitka Manželová 

Výlet dětí z 1. B do Toulcova dvora 

V pondělí 18. listopadu vyrazily děti 

z 1. B na svůj první společný školní 

výlet. Cílem byl Toulcův dvůr – 

starobylý statek, na kterém probíhají 

výchovné a vzdělávací aktivity. Počasí 

nám nepřálo, hned jak jsme vyrazili na cestu autobusem, začalo 

pršet. Cesta byla dlouhá, ale i přes špatnou dopravní situaci se 

nám podařilo dostat včas na místo, kde na nás už čekala paní 

lektorka Lenka a zavedla nás do učebny, ve které část programu 

s názvem „Bude zima, bude mráz“ probíhala.  

Nejprve jsme si dohodli pravidla a pustili se do hraní. 

V pohádce o Krakonošovi a jeho zvířátkách si zahrály všechny děti. Některé z nich představovaly berušky, jiné 

srnečky, zajíčky, ježky, broučky nebo bažanty, lišky, divoká prasátka, mravence nebo hlemýždě či veverky. Při hře 

jsme se naučili, která zvířátka zimu prospí, která si seženou potravu pod sněhem a která si na zimu vytvoří zásoby 

potravy. Po svačině jsme se vydali po stopách zvířat ven. Vystopovali jsme srnce, lišku a zajíce a podle pobytových 

znamení jsme odhalili místa, kde se před chvílí schovával bažant, divoké prase nebo liška.  

Protože déšť neustával, vrátili jsme se do učebny, kde jsme všechny získané vědomosti zaznamenali do stopařských 

zápisníků. Jak se nám na výletě líbilo, se můžete podívat na přiložených fotografiích.   Kluci a holky z 1. B 
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Prvňáci a jejich předvánoční vystoupení   
Stejně jako v jiných letech, i letos kluci a holky z první třídy 

připravují pásmo básniček, písniček, tanečku a hereckých 

vystoupení pro své rodiče a prarodiče. Děti z 1. B si letos daly 

záležet a pro zpříjemnění adventní doby si pro diváky připravily 

představení o tom, jak se paní Zima snaží ovládnout celý svět. 

Prvňáčci recitují básničky  

o zimě a zimních sportech, 

zpívají písničky o tom, jak 

vypadá zima v Grónsku nebo u nás v České republice a hrají divadlo, ve 

kterém získáte návod, jak lehce pořídit topivo  

na zimu. Protože prvňáčci získali při svém výletu do Toulcova dvora 

spoustu informací o tom, jak se na zimu připravují zvířátka, zařadili do 

svého pásma i divadélko o tom, jak zvířátka vyženou paní Zimu z lesa 

nebo o tom, jak myška poskytne muškám, mravencům a broučkům útočiště 

před zimou. Zlatým hřebem celého vystoupení jsou pak dva tanečky – 

tanec vloček v podání holčiček a tučňáčí tanec, který je plně v režii kluků.  Prvňáci z 1.B  
 

Etické dílny 
V 1. B je fajn parta dětí. O tom, že umíme být dobrými 

kamarády, jsme se přesvědčili i v rámci programu 

Etických dílen s názvem „Buďme kamarádi“. Lektorka 

paní Rút se svým kamarádem Ludvíkem s námi celé 

dvě hodiny hrála hry, při kterých jsme se o svých 

kamarádech dozvídali nové a nové věci. Na interaktivní 

tabuli jsme určovali, jak vyřešit nepříjemné situace, 

kdy se někomu někdo posmívá nebo se někdo s někým 

nechce kamarádit. Zazpívali jsme si písničku o tom, že 

všichni kolem mohou být kamarády a zahráli jsme si 

hru, při které jsme hádali, kdo se nám schoval do krtčí 

hromádky. Protože jsme s naším třídním kamarádem Kašpárkem hned na začátku září vymysleli pravidla, 

kterými se ve škole snažíme řídit, byly pro nás etické dílny vlastně takovým připomenutím a osvěžením 

všech našich pravidel.          Kluci a holky z 1. B 
 

 

Návštěva v knihovně  

Ve čtvrtek 21. listopadu děti z druhé třídy navštívily městskou knihovnu v Českém Brodě. 

Program, který si pro ně paní knihovnice připravily, se jmenoval „Čerte, nezlob se!“ 

V první části návštěvy byly pro děti nachystané úkoly, ve kterých měly poznávat čerty z 

filmových pohádek či vysvětlit ustálená rčení například: „Nemaluj čerta na zeď.“  
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Dále si děti vylosovaly úkol, při němž vysílaly krátké 

sportovně -čertovské televizní zpravodajství či si měly 

zapamatovat popis čerta z přečtené knižní ukázky. Děti 

zvládly všechny zadané úkoly, někdy s menší dopomocí paní 

knihovnic a za odměnu dostaly na ochutnání vánoční cukroví.  

V druhé části byly dětem představeny nové knížky z dětského 

oddělení knihovny, které byly svým obsahem velmi 

rozmanité a děti byly rády, že si je mohou prohlédnout. V 

nabídce se objevily dětské encyklopedie, 3D knížky, příběhy 

se zvířecím hrdinou či dětská poezie. Na závěr naší návštěvy 

v knihovně děti dostaly přihlášky a většina z dětí přislíbila 

další návštěvu knihovny, tentokrát v doprovodu rodičů. 
            Alice Mučková 

Šutrové“ okénko 2. díl 

Seberete se zájmem každý zajímavý kámen, o který zakopnete? 

V naší třídě jsou nadšenci, kteří to dělají. Někteří dokonce vyjíždějí se svými rodiči 

sbírat „kameny“ do Podkrkonoší na vyhlášená pole a hledat a kopat do lomů. Jsou to 

prostě nadšenci do „šutrů“. A tak jsme se rozhodli vám postupně některé zajímavé 

minerály a horniny, tak se správně kamenům říká, představit. 

Druhou motivací k tomuto psaní bylo, když naše škola obdržela darem sbírku, 

bohužel neutříděnou, profesora V. L. Karáska z roku 1936. Tato sbírka vypovídá o koníčku, který pan 

profesor měl, s láskou ho pěstoval a sdílel se svými přáteli. V tom je hodnota této sbírky – vypovídá o 

zájmech jednoho člověka, jeho snažení a vnitřním zaujetí, kterého vůbec nemusíme znát, ale tím, že máme 

stejný koníček, je nám ten člověk blízký. Je důležité mít zájem – koníček, kterému se věnujeme, baví nás, 

sdílíme ho s někým a realizujeme se v něm. Děti s nadšením začaly psát o jednotlivých minerálech a 

horninách obsažených v této sbírce a díky tomu se s minerály můžete tedy seznámit i vy.  

 

Už v minulém čísle vám představily achát a růženín.  

 

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

Má tvar podobný vejci. Uvnitř může být dutina s krystalky. 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. 

 

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.  

Dnes si představíme minerál, který si už mnoho lidí spletlo se zlatem – pyrit.  

 

Pyrit dostal svůj název podle řeckého slova ,,pyrites“, což znamená ,,jiskřivý“. 

Důvodem je nejen jeho barva, ale i skutečnost, že z tohoto minerálu při 

úderech létají jiskry. Pyrit má obvykle zlatavou barvu, často mívá zelený nebo 

kovově modrý nádech. Z chemického hlediska se jedná o sulfid, přesně o 

disulfid železnatý. Těží se v hlubinných dolech, protože na zemském povrchu 

není stabilní. Naleziště pyritu je například v severočeské uhelné pánvi, 

v Jeseníkách, Příbrami, okolí Kladna a dalších místech v ČR. Využívá se při výrobě 

železa, slouží jako důležitý zdroj např. mědi, kobaltu, selenu. Samostatné a dokonalé krystaly (mají tvar 

krychle) se zpracovávají jako drahé kameny již od starověku. Oblíbili si ho již Egypťané, největší popularity 

dosáhl v Anglii a ve Francii.      Zuzka Vydrářová 
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Závody v Čelákovicích  
 

V pátek 15. 11. 2019 jsme jeli na závody do Čelákovic. Odjezd byl v 12,30 od 

školy. Přešli jsme k úřadu a čekali na autobus. Když přijel, tak jsme do něj 

nastoupili. Jeli jsme tam chvíli. Když jsme dorazili, šli jsme se převléknout do 

šaten. Dostali jsme KOUNICKÁ trička. Odběhli to první ti nejmenší a šlo to 

takhle až po ty nejstarší. Doběhli jsme do cíle a vybrali si odměnu. Ten, kdo 

byl první, druhý a třetí, šel do sálečku na cvičení pro odměnu. Ostatní se vrátili 

zpátky do šaten. Odešli jsme na svačinu a pití. Někoho si tam vyzvedli rodiče.  

Když doběhli všichni, tak jsme se sbalili a šli všichni do autobusu. Jeli jsme 

zpátky do KOUNIC.  Ve škole jsme si vzali aktovky a šli domů.        
                      Maruška Horová  
 

Veršované Vánoce ze 4. A 
 

 

ZIMA                                                                                           ZIMNÍ   D1 

Jedno roční období nazývá se zima.                                             Na D1 padá sníh,  

A to musím vám teď říct, že je taky prima.                                  pražané jezdí na saních. 

Dnes sníh poletuje,                                                                       Cestáři už jedou, 

za čtrnáct dní Ježíšek tu bude.                                                      cestu nám prohrnou. 

Vánoční den                                                                                 Nemusím se cesty bát, 

je všech dětí sen!                                                                          ale s kolonami počítat. 

Až zacinká zvoneček,                                                                                         Ondřej Čáp  

rozsvítí se stromeček.                                                                    

David Žák            Poznámka autora: Souvislost 
                                                                                     s existující dálnicí je čistě náhodná. 
 
 

 

ADVENT                                                                                     VÁNOCE  
Advent už se blíží,                                                                        Dneska stromek nakoupíme,  

za okny nám sněží.                                                                       pak ho hezky ozdobíme. 

Tatínek kapra ulovil,                                                                    Večeři už máme,  

do novin se ponořil.                                                                      u toho si povídáme.  

Ve vaně kapra máme,                                                                   A kapr je nejlepší, 

brzy nad ním zaplakáme.                                                              protože je největší. 

Vánoce, Vánoce už jsou tu,                                                          Dárky jsem si rozbalil, 

známe novou koledu.                                                                   na dlouho se zabavil. 

           Daniel Mrázek                                                                             Tobiáš Němeček 
 

 

  

Betlémy v Betlémské kapli 

 
Ahoj, chcete se dozvědět, jak si dovedeme užít předvánoční atmosféru? Jestli ano, tak se 

začtěte do našeho článku. Přesně v 7:38 hod s námi autobus vyrazil směr Český Brod a 

následně jsme se svezli vlakem do 

Prahy. Tam jsme vystoupili a 

pokračovali směr Betlémská kaple. 

Mezitím jsme se kochali tou krásou 

kolem nás. Došli jsme k Betlémské kapli, kde jsme se 

díky paní průvodkyni dozvěděli, kdo v ní kázal a 

nejvíce o Janu Husovi. Potom jsme se přesunuli na 

výstavu Betlémů ze všech možných materiálů. Naše 
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cesta vedla dále na Staroměstské náměstí, kde 

jsme počkali, až odbije celá hodina, to bylo 

moc krásné. Pak už jsme se všichni moc těšili 

na slíbené trdelníky (tedy Nikča si dala raději 

palačinku). Jak jsme se pustili do jídla, přiletěli 

k nám holubi a nechali se pěkně na schodech 

krmit. Po návratu do Kounic jsme šli každý 

domů a bylo to super. Děkujeme panu učiteli za 

pěkný výlet.   Aneta Ehlová, Sára 

Procházková    
  

 

 

 

Vánoční veršování v 6. třídě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce  
Maminka peče cukroví, 

děti pokojíček zdobí, 

najednou uslyší zvoneček: 

„Že přines Ježíšek stromeček!“ 

Rozbalují dál a dále, 

dostaly se do nejdedále.   

Hned vracejí se zpět 

a u stromečku začnou pět. 

      Kačka Hedrlínová a Johča Halaxová 
 
 

 

Štědrý den 
Vánoce jsou tady, 

slavíme je s Vámi. 

Zapálíme stromeček, 

rozsvítíme domeček. 

Přiletí Ježíšek, 

dostanu kožíšek. 

Pouštíme lodičky,  

do skleněné mističky. 

Rozkrojíme jablíčko 

pro jedno štěstíčko. 

Venku létá sníh 

a je slyšet smích. 

Štědrý den už končíme, 

na Nový rok skočíme. 

     Hanka Lauberová a Anička Kukrálová 

 

 

Vánoční kapřík 
Kapřík v rybníku se cáká, 

tatínek už prutem fláká. 

Vytahuje kapříka, 

zabalí ho do trika. 

Kapřík sebou hází,  

vodička mu schází. 

Kapříkův čas nastane, 

na pánvičku ulehne. 

Kapřík mamce podlehl, 

do nebíčka odlétl. 

Vašík Bryndza a Péťa Maryska 

Vánoce 
Tak už Vánoce přišly po roce, 

stromy už nemají ovoce. 

Zvony zvoní, cukroví voní. 

Čekáme rampouchy a sníh, 

chceme jezdit na saních! 

Jehličnan si domů dáme, 

koledy si zazpíváme. 

Kapra pěkně rozkrojíme, 

všechno dobré rychle sníme. 

Tak se dobře naladíme, 

pak si dárky rozbalíme. 

Pod jmelím se políbíme 

a ještě to oslavíme. 

Kačka Volková 
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Etické dílny  

Ve středu 20. listopadu se na nás opět přijela podívat paní Rút Kořínková z Etických dílen, tentokrát 

s programem Život v mediální džungli.  A toto jsou naše reakce dětí na program: 

Učili jsme se, jak se pohybovat na 

internetu. 

Sociální sítě jsou super, ale čeká tam 

na nás i spousta nebezpečí.  

Musíme být opatrní, abychom se 

nestali závislými na hrách. 

Říkali jsme si, co se nám může stát, 

když se budeme dívat na nevhodné 

stránky nebo když budeme na sociální 

sítě dávat intimní fotky. 

Hrozí nám také kyberšikana – posílání 

ošklivých zpráv. 

Dozvěděli jsme se spoustu 

zajímavostí, např. že nákupy na internetu nemusí být takové, jak se zdají. 

Také nás čekal „testík“ naší pozornosti, který si můžete udělat i vy.     žáci 6. třídy 

Etické dílny 

V 7. třídě jsme se zúčastnili etických dílen pod vedením paní Rút Kořínkové. Tématem 

dílen bylo Image a charakter. Probrali jsme spoustu zajímavých témat. Velmi nás zaujal 

příběh Lizzie Velásquez. Tato slečna trpí vzácnou nemocí, díky které nemůže přibrat. Ve 

věku 30 let váží pouhých 27 kilogramů, i když se průměrně nají 10x denně. Když byla 

mladší, tak se jí ostatní smáli za její vzhled, protože jí nemoc zdeformovala obličej. Ale 

Lizzie se nenechala srazit na kolena a dnes je z ní úspěšná motivační řečnice. Radí lidem 

jak si nic nedělat z posměchu a mít sám sebe rád. Dále jsme si povídali o našem vysněném 

budoucím partnerovi a jeho vlastnostech. V dílnách se také objevila i spousta citátů. Třeba „Posměch je 

projevem slabošství“ nebo „Lidé zapomenou na to, jak jsi vypadal nebo co jsi říkal, ale nezapomenou na to, 

jak se s tebou cítili.“ Dílny jsme si užili a většina z nás si z nich něco odnesla a už se moc těšíme, až se u nás 

zase paní Rút zastaví.           A.Čápová 
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Etické dílny 8. třída 

Potřetí jsme se setkali s Rút Kořínkovou, 

tentokrát si pro nás připravila besedu, která 

se jmenovala Peníze, peníze, peníze… 

Dozvěděli jsme se, jak žijí lidé v Africe a 

že patříme k nejbohatším lidem, protože 

máme dům, lednici a můžeme chodit do 

školy. Hráli jsme různé hry, například jsme se stali rodinou, 

která si měla rozdělit nečekané dědictví 1 000 000 Kč, a také 

jsme museli vybrat z 20 hodnot 5 nejpodstatnějších pro naši společnost. Nejvíc hlasů mělo vzdělání, láska, 

příroda, mír a svoboda. Přednáška se všem moc líbila a byla velmi poučná.     
              M. Kyselová, A. Tlamichová 

Referát o Unii 

Jedno krásné úterní ráno jsme se vydali do Prahy, abychom více poznali 

Evropskou unii. Naše cesta započala na kounické zastávce a skončila 

v Evropském domě, kam jsme se dostali vlakem a tramvají. Čekal nás 

program Referát o Evropské unii. Ihned nás vřele přivítala milá lektorka 

Dana Poláková a pozvala nás dál. Nejdříve se představila a pověděla nám 

něco o budově, ve které se nacházíme. Na začátku samotného programu 

jsme všichni dali hlavy dohromady a na flip jsme vytvořili tzv. „pětilístek“, 

ve kterém jsme hledali slova nejlépe vystihující Evropu. Následovně jsme se 

rozdělili na holky a kluky a tipovali jsme, jaká slova budou ve filmu, který nám poté paní lektorka pustila, 

nejčastěji.  Ten nám hravou formou přiblížil něco více o EU.  Byl o mladém géniovi jménem Arnold, který 

měl udělat referát o EU, a tak se vydal společně se svými mluvícími hodinkami do Bruselu, což je hlavní 

město Belgie, a tam se dozvěděl spoustu nových informací, stejně jako my. Jedna z informací nám byla už 

dávno známá. A to, že zkratka pro Evropskou unii je EU.  Zopakovali jsme si, že hlavní sídlo Evropské 

unie je v už zmiňovaném Bruselu. Dozvěděli jsme se, že hlavními institucemi jsou Rada, Komise a 

Parlament, nebo že je zde zastoupeno 28 států. Po filmu byla do přednášky zahrnuta i skupinová práce, která 

se mimochodem moc povedla. Rozdělili jsme se tentokrát do čtyř skupin a na papír psali co nejvíce 

odpovědí na otázky. Poté jsme vše ještě prodiskutovali a shrnuli. Paní lektorka byla moc milá a patří jí náš 

velký dík. Přece jen je těžké přednést a vysvětlit něco tak, aby nás to bavilo. A to se, myslím si, povedlo.  

Zaslouženě jsme se pak šli najíst do McDonald ‘s a odjeli domů. Tato přednáška se nám moooc líbila a jsme 

rády, že jsme se dozvěděly spoustu nových informací.        
          Klára Pokorná, Nikča Vaňkátová 
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Znáš vánoční melodie? 

Doplň texty a spoj názvy a vánoční písničky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nápověda:  

Názvy: Tichá, krásné, Vánoce, koleda  

Texty: klid, na ledu, kočku, srdcí, neviňátko, psi,  

děťátko, Vánoce, roce, děda, přicházejí, neseš, nožičky,  

hráti, Štěpáne, snědli          A. Rajtmajerová 

Vánoční anketa 

 
Milý Ježíšku, je to sice na poslední chvíli, ale 

snad se to dá ještě zařídit.  

 
Zeptali jsme se dětí ve škole, jaká jsou jejich dárková 

přání. Nejprve nás zajímalo, který dárek by určitě 

nechtěly, a pak jsme se zeptali, který si naopak přejí 

nejvíc.  Nebude to asi jednoduché zařídit, ale ty, 

Ježíšku, to určitě zvládneš. Nechtěnými dárky jsou 

například: závody, prohra v PC hře CS:GO, šaty, 

panenky Barbie, dům pro panenky (chlapci), často 

oblečení, plyšáci, nemoc, smůla, hadi nebo třeba 

záchodový zvon. Nejhorším dárkem se stal i rozvod rodičů, ale bohužel,  

už se u pisatele stalo, což nás moc mrzí.  

 

Jednoznačně nejčastěji si děti nepřejí domácí úkoly, školu, nemít prázdniny, učení a testy, ale bohužel i 

knihy.    

 

 

 

1. ______________ noc, svatá noc 

 
2. Vánoce, _____________ přicházejí 

 

3. Jak jsi ______________ neviňátko 
 

4. _______________, koleda, Štěpáne 

 

Jak si krásné ____________ , v prostřed bídy nebožátko, 

před tebou padáme, dary své skládáme.  

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé ____________, 

já zas trošku mlíčka, by kvetla tvá líčka,  

já ti nesu veselého beránka se stáda svého, 

s ním si můžeš ____________, libě žertovati 

Koleda, koleda, ____________, 

co to _______________ ve džbáně, 

nesu, nesu koledu, 

upad jsem s ní __________________. 

________________se na mě sběhli, 

koledu mi__________________. 

Vánoce, Vánoce ____________ , zpívejme přátelé. 

Po _________Vánoce, Vánoce přicházejí,  

šťastné a veselé. 

Proč si _____ říci nedá, tluče o stůl v předsíni  

a pak běda, marně hledá kapra pod skříní.  

Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, 

nereptáme aspoň máme něco pro ________. 

Adam Pušbauer, 2. třída 
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A teď ještě pár inspirací pro splněná přání - Nejlepší vánoční dárek aneb co si rozhodně přeji 
 

Tentokrát je opravdu z čeho vybírat : blok na kreslení, stáj, tablet, Simba, lego, oblečení, chytré hodinky, 

zvíře, myš, křečka, želvu, auto na dálkové ovládání, housle, mobil, větší postel, koloběžku, BMW, 

notebook, robotického psa, traktor, medaili, penál, panenku, PS4, peníze, morče, robota, kuchařku J. Babici, 

hatchimals, hodinky, puzzle, Barbie, panenku, továrnu na sliz, sliz, plyšáky, boty, auto pro Barbie, kolo, 

mobil, míč, hokejku, Minecraft , PS5, raketomet FORTNITE, prázdniny, motorku, PC, Xbox, činky, 

jednorožce, figurky, Nutellu, 3D pero, brusle, lokomotivu, ale třeba také kamarády, nejlepší Vánoce, výlet, 

zdraví nebo jedničky ve škole. Nejčastěji se objevoval telefon, tablet, lego, panenky, oblečení, zvíře, PC, 

konzole a robot.                   M. Macháček, J. Obořil 

 

Kdyby to nestačilo, máme tu ještě tipy na dárky na poslední chvíli: 
 

Asi všichni tenhle pocit známe. Je těsně před Vánoci a vy jste zapomněli někomu 

koupit dárek? Máme pro vás nějaké typy na vánoční dárky na poslední chvíli.  
 

Pro maminku a babičku: 

Maminku i babičku určitě potěší nějaký dárek od srdce, ale pokud se vám nechce 

nic vyrábět, můžete samozřejmě něco pořídit. Pokud chcete dárek okolo 500 

korun a více, můžete sehnat kosmetický adventní kalendář nebo boty na jaro. 

Kalendář pořídíte levněji i snadněji přes internet. Jestli preferujete dárek 300-500 

korun, můžete zkusit nějakou tu šálu, teplé zimní bačkory, vánoční pyžamo, svetr 

nebo třeba kabát. Pokud chcete dáreček pod 300 korun a méně, můžete zakoupit knížku, hrneček, svíčku, 

pomůcku do kuchyně, deku aj. I taková drobnost může potěšit. 
 

Pro tatínka a pro dědečka: 

Stejně jako jejich manželky, i je potěší dárek od srdce. Ale jestli dárek chcete koupit, doporučujeme sadu 

nářadí, hodinky, uzeniny nebo třeba slevový poukaz.  K těm levnějším, okolo 300 korun patří kryt na mobil, 

peněženka, lístky do divadla nebo do kina, tričko, mikina, kalhoty nebo třeba pantofle. Nejlevnější dárky 

pod 200 korun jsou třeba knížka, ponožky, sada čajů, káva nebo nějaká dekorace. 
 

Pro sourozence nebo kamarády: 

Pokud máte své sourozence či kamarády natolik rádi, že pro ně chcete dárek nad 300 korun, zkuste koupit 

třeba sadu šamponů nebo krémů, oblečení, vánoční pyžamo, teplé pantofle, nebo třeba nějakou tu mikinu. 

Pod 200 korun můžete pořídit svíčku, hrneček nebo v podstatě jakoukoli drobnost. 
 T. Kuncová 

ČEPS Cup 2019 

Již tradičně se naši žáci zúčastnili florbalového 

ČEPS Cupu určeného pro žáky 1. stupně. Tento 

turnaj pořádá a podporuje Český florbalový svaz, 

takže se na něm žáci setkají mimo jiné se 

skutečnými florbalovými rozhodčími (a tedy i 

bývalými výbornými hráči). 

Tentokrát jsme se vypravili do krásné a skvěle 

vybavené haly do Nehvizd. Již předem bylo známo, 

že se v chlapecké i dívčí kategorii utkají vždy pouze 

tři týmy. Bohužel v obou kategoriích byli soupeři 

papírově silnější, což se projevilo během 

jednotlivých zápasů. Přesto si zejména kluci vedli 

velice statečně, krátce dokonce v prvním zápase 

vedli nad Zelenčí, ale hráčské dovednosti soupeřů nás nakonec udolaly. 

Ráda bych všem našim malým florbalistům poděkovala za dobrou reprezentaci a doufám, že v příštím roce 

si povedeme ještě o trochu lépe.        Šárka Bielaková 
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Kvízy na zimní sporty - spojovačka! 

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                   

 

 

Motoskijöring, Curling, Snowboarding, Lyžování, Hokej, Běh na lyží, Krasobruslení, Snowkiting                                                        

                                                                                                                                                             T. Vaňkát         

Křížovka  

     

 1.               
  

   
2.               

    

3.                   
     

   
4.            

     

      
5.           

   

 
6.             

       

 

1. Jak se říká slevám po Vánocích? 

2. Pohádka se třemi oříšky. 

3. Co zdobíme?  

4. Co dostáváme pod stromeček?  

5. Co se jí místo kapra při Štědrovečerní večeři? 

6. Co slavíme 24. prosince?  
V. Piller 

Vánoční pokrmy z různých zemí světa  
 

Dobrý den, řeknu vám něco o vánočním jídle. Procestujeme kousek Evropy a podíváme se, co mají jiní lidé 

ke štědrovečerní večeři. Jak se říká, jiný kraj – jiný mrav. 

 Začneme v České republice. Každý se určitě těší na oběd. Na ten by měl být tak zvaný Kuba (kroupový 

pokrm s houbami). Pak přichází Štědrovečerní večeře, kdy se přináší řízky, kapři případně vinné klobásy, 

přílohou bývá bramborový salát.  

Tak Česko máme a teď pojedeme na sever do Švédska. Tam mají 

každé Vánoce tak zvaný „Švédský vánoční stůl“. Najdeme na 

něm hlavně mořské plody, například: marinovaného lososa, 

paštiky, saláty z červené řepy, klobásy, a tak dále.  
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Mohli bychom ještě chvíli pokračovat. Ale už 

bychom měli poznat další zemi, třeba  Polsko. 

Tam slovo Štědrovečerní večeře znamená dvanáct 

chodů. Od polévky přes hlavní chod (například 

rybu) až k sladkému cukroví. 

A co takové sousední Německo? Tam se od nás 

moc neliší. Mají buď smaženého kapra nebo husu.  

Přeplujeme Lamanšský průliv a jsme v Anglii. Tam, na rozdíl od Německa, vyměnili 

husu za krocana, a to se jen tak nevidí. Také mají jednu specialitu, a to yorkský 

puding. Není to puding, jak ho známe my, jsou to křehké 

koláčky. 

A naše putování zakončíme ve Francii. Tam se sice hostina liší region od regionu, 

ale vždy najdete na stole šampaňské. Jinak se večeře upravuje podle tradic daného 

místa.  

Děkuji vám za pozornost!    Na shledanou.          V. Hora 
 

 

Poznáte tradiční vánoční pokrmy?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              D. Sedláková 

 

Jak to funguje na mediálce 
 

Časopis, který máte v ruce, už vychází nějaký ten pátek. Jak vzniká…? Každý druhý pátek 

se sejde parta žáků ze 7., 8. a 9. třídy, kteří dohromady tvoří redakci. Na začátku první 

hodiny se domlouváme, jaká by mohla být témata pro následující číslo. Přemýšlíme, co se 

v daném období děje a bude dít, jaké akce jsou v plánu, co nás ve škole čeká….. 

Rozdělíme si náměty, co kdo napíše, většinou to trvá celou hodinu, než si všichni vyberou 

své téma. Někdy pracujeme i po dvojicích či trojicích. Pak zamíříme rovnou do počítačové 

Vánoční poleno neboli piškotová roláda s 

máslovým krémem, naaranžovaná a 

nazdobená tak, aby vypadala jako část větve.  

 

Panettone - sladké pečivo s rozinkami a 

kandovanou citrónovou i 

pomerančovou kůrou.  

 

Vánoční štola - sladký hřbet s oříšky, 

kandovaným ovocem, případně kousky 

marcipánu a posypaný moučkovým cukrem. 

 

Babka - pečený sladký uzel se skořicí. 

Pavlova - dort z pečeného krému ze 

šlehaných bílků, zdobený našlehanou 

smetanou a čerstvým ovocem.  

Francie 

Itálie 

Německo 

Polsko 

Austrálie 

https://www.recepty.cz/stola-kucharka
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učebny, kde články vznikají. Všichni píší a občas si radí mezi sebou, spolupráce je velmi důležitá. Máme 

různé způsoby práce, kromě psaní vlastních článků také přepisujeme články tříd, které nám je dodají, 

skenujeme různé materiály, např. obrázky, které děti namalovaly. Zpracováváme emailovou poštu, ankety, 

vytváříme křížovky, upravujeme získané fotografie, komunikujeme s třídními učiteli, děláme rozhovory,….. 

Často pracujeme i přes přestávku, aniž bychom si to uvědomili, práce je opravdu hodně. Někdy je to 

opravdu náročné, protože v pátek po poledni, s vidinou víkendu, se hlavě už nechce moc pracovat, ale my 

musíme. Někdy nám práci zpříjemní kamarádi z volitelného předmětu domácnost, slitují se a dostaneme 

něco dobrého na zub.              A. Rajtmajerová 
 

Komiks  od Vojty ze 3. A  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spojovačka od Jury  

ze 3.A 
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Sněhulákové spojovačky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 Raitmajerová,, Michal Stránský, Aura Tlamichová, Tobiáš Vaňkát, vyučující: Dagmar Sedláková, ZŠ Kounice / 

prosinec 2019, kontakty: casopiskounik@seznam.cz, zskounice@volny.cz 

 

Pf 2020 

Kounické Vánoce 2019 

mailto:zskounice@volny.cz

