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Milí žáci, kolegyně a kolegové, vážení rodiče,
celý svět již rok ochromuje koronavirová pandemie. Školství prošlo díky tomuto vlivu neuvěřitelnou
proměnou. První březnová vlna byla pro učitele i žáky velmi složitá. Všichni jsme věřili tomu, že se vše do
velkých prázdnin přežene a uklidní. Bohužel se tak nestalo a my již více jak rok vyučujeme přes monitor
počítače. Jsem rád, že naše základní škola má stoprocentní připojení ze strany žáků. I když stát dostatečně
nepodpořil rodiče, kteří neměli do té doby internetové připojení a ani vybavení, moc děkuji všem za snahu,
aby se jejich děti mohly nadále vzdělávat. Pro online výuku byla nastavena nová pravidla, která vesměs všichni
dodržují, a i díky tomu, vše docela funguje.
Do rodin vstoupil nový rozměr vzdělávání, se kterým si rodiče museli poradit. Koronavir ochromil spoustu
pracovních odvětví, což se dotklo každého z nás. Spoustě rodin tato situace výrazně změnila finanční příjmy,
o to cennější je fakt, že se online výuky účastní všichni žáci. Všem rodičům děkuji, že si uvědomují potřebu
vzdělávání svých dětí a že jim umožnili přístup k online výuce.
Učitelé do této výuky vkládají neuvěřitelnou spoustu energie a za to jim patří také obrovské díky. Jako příklad
jsem vybral práci paní učitelky Čelakovské. Ve svém úvazku má tři třídy na matematiku, dvě třídy na chemii
a dvě třídy na přírodopis. Její každodenní činnost tedy zahrnuje přípravu na 5 online hodin, opravu zadané
práce, komunikaci se žáky a komunikaci s rodiči. Celkem má paní učitelka v hodinách 150 žáků. To znamená,
že týdně pošle více jak 600 mailů. Každý den (volné dny nevyjímaje) stráví u svého nového „kamaráda“
počítače 10 až 12 hodin. Přiblížil jsem práci jen jedné paní učitelky, ale v tomto nasazení pracuje celý učitelský
sbor.
Nedokáži si však představit, že pod takovým tlakem budou učitelé pracovat neustále. Osobně si myslím, že
žádná online výuka není schopna nahradit tradiční prezenční vzdělávání. Moc si přeji, aby se všichni žáci
vrátili do lavic co nejdříve. Nynější rotační výuka prvního stupně částečně otevírá dveře k naději, že se tak
brzy stane.
Mou volbou pro online výuku byla platforma Googlu. Pár týdnů trvalo, než si žáci i učitelé na toto prostředí
zvykli, ale i přes pár nedostatků si myslím, že jsem udělal dobře. Vím, že nefunguje vše dokonale a že Google
toto rozhraní neustále doplňuje, ale je důležité, že žáci i učitelé pracují na jedné, stejné platformě. Pořád je co
zlepšovat a myslím, že se to oboustranně daří.
Závěrem bych rád ještě jednou všem poděkoval.
Rodičům za obrovskou podporu svých dětí,
žákům za svědomité plnění školních povinností
i za to, že chápou, že i učitelé jsou jen lidi, a
učitelům za jejich ohromné nasazení a píli,
kterou vkládají do výuky, ať už online, nebo zde
ve škole.
Přeji všem pevné zdraví a pohodu.

Ladislav Jedlička, ředitel školy

Dopis ministru Plagovi, uveřejněný v Právu 16. 4. 2021.
Vážený pane ministře Plago!
Jsem již 38 let učitelem na ZŠ v Kounicích (okres Nymburk).
Od počátku svého působení na naší škole se snažím propagovat mezi dětmi tělesnou výchovu, otužování,
kondici, zdravý životní styl. Mýma rukama prošlo od roku 1983 již přes 1300 dětí. Učím tělesnou výchovu
od první do deváté třídy. Již 17 let máme na naší škole tři hodiny tělesné výchovy týdně, které vedou
převážně aprobovaní tělocvikáři. Přesto, že máme několik let u školy krásnou sportovní halu, odehrává se
mnoho hodin i v zimním období venku.
V současné situaci se neustále hledí na skutečnost, že chybí velké statistické studie (léky, atd.). Chtěl
bych znát studii, která ukazuje, jak je tělesná výchova škodlivá v rámci současné situace a jak přispívá
k rozšiřování epidemie.
Podle zdravého rozumu nikoliv! Otužilé dítě s dobrou kondicí a bez nadváhy má určitě větší vyhlídky na
boj s epidemií než dítě, které vesele přibývá na váze, je zavřené doma či ve třídě.
V době, kdy byly děti ve škole (první stupeň a posléze první a druhá třída), jsem místo zakázaných hodin
„tělocviku“ běhal s dětmi tzv. indiánským během za každého počasí. Zvládli jsme za 45 minut i 4 - 5 km.
Děti byly v pohodě, líbilo se jim to, rodiče si nestěžovali. V následujícím období v tom hodlám pokračovat!
Na naší škole (270 dětí + 35 dospělých) se za celou dobu epidemie nikdo nenakazil! Dvě děti se nakazily
od sourozenců ve školce, dospělí ve svých rodinách. Podle mého názoru je škola bezpečná!
Problémy vidím v tloustnutí celé generace. Nejtěžší průběh mají dle médií lidi s velkou nadváhou a
obezitou. V odpoledních hodinách vídám spousty dětí z naší školy a mnoho z nich viditelně přibývá na váze.
Vymýšlíte školy v přírodě a tělovýchovné chvilky apod. a tělesná výchova venku, na hřišti a v přírodě
škodí?!
Říká se, že tato generace dětí bude postižena zejména
psychicky, ale ona bude i fyzicky a opatření typu
zákazu tělesné výchovy tomu jenom nahrávají!

V Kounicích 8. 4. 2021
Jaroslav Urban
učitel tělesné výchovy
a zástupce ředitele ZŠ Kounice

PS: Tento dopis byl zároveň zaslán deníku Právo.
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Přání sestřičkám - 12. května slaví sestřičky svůj den
MEZINÁRODNÍ DEN ZDRAVOTNÍCH SESTER
Poslední rok byl pro ně jistě náročnější než kterýkoli předtím.
Pojďme jim společně popřát a potěšme nejen je, ale i lékaře,
záchranáře a všechny zdravotníky. A protože sdílená radost se
násobí, potěšíme i sebe navzájem! Do této akce se zapojily i naše
děti.

Linda Mrhounová, 6. tř.

Sárka Procházková, 6. tř.

Kuba Novák, 5. tř.
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Zeměpisná olympiáda 2021 - dva naši žáci postoupili do krajského kola!
Přesto, že se letos většinu roku učíme distančně, můžeme se zúčastnit některých zajímavých akcí. Jednou z
nich je i každoroční Zeměpisná olympiáda, ve které jsme v minulosti zaznamenali několik pěkných úspěchů.
Letošní ročník probíhal on-line. Seznámení s
novými pravidly, registrace či testovací
formuláře – to vše nám dalo opravdu zabrat.
Proto mám velikou radost, že i když to bylo pro
naše soutěžící složitější než jindy, popasovali se
s tím velice pěkně.

Největší pochvalu za úspěšnou reprezentaci si jistě zaslouží sedmáci Káťa Volková a Vašek Bryndza, kteří
se ve své kategorii umístili na prvních dvou místech a se shodným počtem bodů oba postoupili do
krajského kola. Velká gratulace!
Výsledky našich žáků:
Kategorie A (6. třída)
Michal Vokoun (64,5 b.) – 4. místo
Soňa Mindžaková (59 b.) – 5. místo
Michaela Netíková (53 b.) – 6. místo
Kategorie B (7. třída)
Kateřina Volková (68 b.) – 1. místo – postup do krajského
kola
Václav Bryndza (68 b.) – 2. místo – postup do krajského kola
Kategorie C (8. + 9. třída)
Evelína Dusová (80,5 b.) – 7. místo
Marek Suchan (70,1 b.) – 8. místo
Václav Hora (68,2 b.) – 9. místo
(Maximální počet bodů v každé kategorii je 100.)

Děkuji všem žákům za kvalitní reprezentaci naší školy a
přeji oběma postupujícím hodně úspěchů v krajském
kole!

Šárka Bielaková
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2. A
Jelikož nám letos situace nedovolila přivítat jaro a s ním
spojený největší svátek Velikonoce společně ve škole,
rozhodli jsme se, že ho přivítáme každý sám. Vyrazili jsme
do přírody a fotili vše, co bylo krásné a zajímavé.
Sněženky, fialky, koniklece, ptáčky, žabáky, čmeláky.... A
k tomu jsme ještě přidali velikonoční výzdobu a osení. Vše
jsme si pak ukazovali v našich online hodinách a povídali
si o tom. Doufáme, že o dalších jarních zážitcích si už
budeme moci vyprávět zase ve škole. Všem přejeme hodně zdraví a krásné dny.
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Dominika Kartalová

Malované čtení

Martin

Léto u babičky a dědy

Maksim Košuk
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2.B
Bacilů se nebojíme
V době, kdy celý svět upřeně sledoval vývoj vakcíny proti nemoci
Covid – 19, neseděly ani děti z 2. B s rukama v klíně. Každý
druháček si vymyslel svého vlastního hodného bacila, který ho
ochrání před všemi nemocemi světa. Nepotřebovali jsme k tomu
nic jiného než své vlastní jméno napsané psacím písmem a pastelky.
Jak se nám to povedlo, se můžete podívat na přiložené fotografii.

Stýskalo se nám po Kouníkovi
Klukům a holkám z 2. B bylo trochu líto,
že školní časopis Kouník už dlouho
nevyšel. Pustili se tedy do výroby
vlastního časopisu, který naplnili
spoustou čtení, úkolů, hádanek a
křížovek. Redakce časopisu Kouník
nemusí mít v příštích letech strach
z nedostatku nových autorů a redaktorů.
Vendula Dovole
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Příběhy o vločce
Terka Kučerová

Violka Hamtáková
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Lukášek Jedlička

Honzík Molinský
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Třeťáci a škola na dálku
Při podzimním zavření škol se třeťáci s online výukou setkali poprvé. Museli se naučit,
jak se přihlásit do výuky, jak používat mikrofon, chat… Přes počáteční těžkosti se to
všichni naučili a při druhém zavření škol na začátku ledna to už bylo pro všechny
mnohem snazší. Nyní jsou třeťáci tak zdatní, že si umí sami vyfotit a také poslat domácí
úkol do Google učebny, zvládnou online testy a spoustu dalších dovedností.
V průběhu ledna děti vymýšlely pohádky, ze kterých vznikla
originální sbírka pohádek. Během jarních prázdnin si
zapisovaly prázdninový deník a v jiné slohové práci zase
popisovaly svůj den v době koronakrize.
V prvouce jsme se učili o naší vlasti, o státních symbolech, a
tak děti kreslily erby, které vystihují jejich zájmy a záliby. Abychom si online výuku
zpestřili, vyrobili jsme si masky a udělali si online masopust. Na Škaredou středu jsme
si moc pěkně užili velikonoční dopoledne. Tvořili jsme zajíčky z ponožek, záložky,
vyprávěli jsme si o velikonočních zvycích a tradicích.
Přestože se třeťáci při online výuce naučili mnoho nového a na tento způsob výuky
přivykli, po celou dobu se těšili, až budou zase zpátky ve škole mezi kamarády.
Plakáty, které po návratu do školy vytvořili, o tom vypovídají.
Miroslava Roudnická
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Simča Drábková

Pham Thu Thi Minh

Agátka Šrajerová

Evelina Marysková

Dominik Sosnovský

Matěj Novák

11

Karolína Valentová

Matěj Novák

Můj den v době koronakrize

Simča Drábková

Dominik Sosnovský
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Kája Turková

Nicol Laganová

Matyáš Čížek

Adam Pušbauer
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Agátka Šrajerová
Laganová

4. A - Expedice Česko
Naše třída 4. A má tento rok téma „ Expedice Česko“.
V týdenním plánu, v tabulce, máme v posledním sloupci
vložená témata do expedice od paní učitelky. Témata mohou
být z jakéhokoliv předmětu, většinou z vlastivědy nebo
z přírodovědy, výtvarky, vyrábění. Při prezenční výuce jsme
dostávali body do notesu a za ně dáreček z proutěného koše.
U distanční výuky sbíráme jen body, které pak za nějaké
období paní učitelka sečte a vyhodnotí ty nejlepší. Může to
být jednotlivec, ale i více osob. Úkoly jsou zadávány taky
v Google učebně: Expedice Česko.
Žák, který chce nasbírat body, si vybere úkol, který musí
splnit. Bývá to prezentace, kterou následně přečte před celou
třídou, nebo referát, rodokmen, obrázek, výrobek apod.
Prezentaci může připravovat z knih a internetu, nakreslit
obrázek s popiskami nebo plakát, které vystaví paní učitelka
do Gučebny.
Pomáhá nám to k učivu čtvrté třídy a máme tu i velké
nadšence, kteří pravidelně dodávají materiál-prezentace a
kresby do Expedice.
Evička Ledvinová
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1. Středověk - velké Expediční téma: osobnosti, gotika, rytíři, štíty s erby, 2. Šutrové
okénko, 3. Vojta Filip - 3. díl komiksu na pokračování: Kamarádi na baterky, 4. vtipy
chrlič - Jonáš Tuček

gotické okénko – Aneta Vondrášková

rytíř – Zuzka Vydrářová

gotické okénko – Eva Ledvinová
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Aneta Vondrášková

Zuzka Vydrářová

Mařenka Horová

Anežka Česká
- Ema Jedelská
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Karlův most








První kostka Karlova mostu byla položena v roce 1357.
Karlův most je nad řekou Vltavou.
Je druhý nejstarší dochovaný most v Česku.
Tento most leží v Praze.
Karlův most nahradil Juditin most.
Tento most se jmenuje po Karlu IV.
Pozor, název Karlův most se vžil až kolem roku 1870,
tomuto mostu se dříve říkalo Kamenný nebo Pražský.
 Na tomto mostě jsou sochy a sousoší.
Lili Krumerová

Mistr Theodorik
 žil přibližně v letech 1320-1375
 první zmínka o něm pochází z roku 1359
 v letech 1365-1375 stál v čele pražského
malířského bratrstva
 malíř deskových obrazů a nástěnných maleb v
období české gotiky
 nejvýznamnější dvorní malíř Karla IV.
 nejstarší malíř, kterého známe jménem
 nejznámějším dílem je výzdoba Kaple sv. Kříže
na hradě Karlštejně, výzdoba obsahuje 130 deskových
obrazů a zahrnuje všechny členy nebeské hierarchie- panovníky, biskupy,
vyznavače, mučedníky, panny a řeholnice
 zemřel v Praze
Aneta Vondrášková

Oliver Lukáš
17

Jonáš

Lili

Tomík

Aneta
18

Anička

Aneta
19

Šutrové okénko

Zuzka Vydrářová

Anička Šimková

Jonáš Tuček
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Moravský kras - vápenec
Objevil ho Karel Absolon, archeolog a badatel. Protéká jím řeka Punkva.
Na jeskyně navazuje propast Macocha. Je tvořena z vápenců - útesových,
korálových a jiných, uložených zde v době devonské před 350- 380 miliony
let na dně moře. Těmto souborům přírodních jevů říkáme kras. Tyto jevy
jsou na vápencích. Tuto krásu najdeme v Moravském krasu nad Brnem.
Vybrala jsem si toto téma, protože jsem místo navštívila, doporučuji všem.
Překrásná prohlídka s výkladem, ukončena projížďkou na lodičkách.

Evča Ledvinová

Jura Chovanec
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Charakteristika kamaráda – sloh
Kamarád Jonáš
Můj kamarád je Jonáš. Bydlí v Kounicích.
Poznali jsme se už ve školce. Ale moc jsme se
nebavili, dobře jsme se poznali až ve škole. Má
světlehnědé vlasy, které nosí nejčastěji
v culíku. Má modré oči. Je stejně vysoký jako já, měří 155 cm, je hubený. Nosí nejraději hnědou mikinu,
džíny a kožený opasek. Jonáš je bouřlivý. Většinou se škorpí s bratrem. Ale je to hodný, milý kluk. Rád se
usmívá. Nejraději hraje hry na počítači. Rád čte a zajímá se o historii. Chodí se mnou na procházky. Ráda si
s ním povídám. Mám ho ráda, protože s ním není nikdy nuda. Stále si máme o čem povídat. Má velký
přehled. Je rychlý a milý.
(Zuzka V.)
Maruška
Moje kamarádka se jmenuje Maruška. Seznámili jsme se ve školce. Maruška je středně vysoká, hubená, má
hnědé vlasy a světle modré oči. Často nosí legíny a triko s krátkým rukávem. Její oblíbená barva je fialová.
Maruška je hodná a milá. Ráda se směje. Je zábavná a má velkou fantazii. Ráda maluje a tvoří z papíru.
Když jsme spolu, tak rády jezdíme na koloběžce, na kole nebo na bruslích. Mám ji ráda, protože je hodná a
jsem s ní moc ráda. Vůbec se s ní nenudím.
(Ema J.)
Ema
Moje kamarádka se jmenuje Ema. Je z Kounic. Známe se ze školky. Dřív bydlela v Českém Brodě. Ema má
světlehnědé vlasy. Hodně často nosí růžové oblečení. Má tmavě zelené oči. Má dlouhé vlasy. Je vysoká.
Ema je hodná. Nemá ráda, když ji bratr otravuje. Má ráda svého pejska Bonnie. Ráda chodí ven. Spolu
nejraději jezdíme na koloběžkách a také nakupujeme pití a sladkosti. Mám ji ráda, protože je jako moje
ségra, ale s Emou se nehádám.
(Mařenka H.)
Jonáš
Můj kamarád je Jonáš. Známe se ze školky. Jony má modrošedé oči. Je velká postava, barva vlasů hnědá.
Nejčastěji nosí džíny a oranžové triko. Jony se chová zbrkle. Občas zlobí v hodině, ale to jen proto, že se
nudí. Jinak je srandovní. Nejradši honí svého bráchu Eliáše. Trávíme spolu čas jen u onlinu. Těším se, až
spolu zase půjdeme ven. Je to můj kamarád, se kterým si rozumím. Mám ho rád, protože je milý a
srandovní.
(Jura CH.)

Barevné bubliny, které doplňují celý
časopis, jsou dílem žáků 8. třídy.
V rámci očisty duševního zdraví měli
hodinu výtvarky na téma „pop art a
street art“ a inspirováni komiksy
vytvořili své komiksové bubliny.
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Vojta Filip – 3. díl komiksu – KAMARÁDI NA BATERKY

Vtipy
Víte, jak poznáte pravého motorkáře? Že má mezi zuby mouchy.
Víte, proč má pes ocas? Aby se nepřevrátil, když vyplazuje jazyk.
Lili
Jde liška lesem a najednou z křoví slyší: "Kykyrykyyyyy-kykyrykyyyy".
"To bude dneska snadná kořist, to si nechám líbit," myslí si liška a skočí do křoví.
Najednou se křoví začne otřásat a všude lítají liščí chlupy. Za chvíli vyleze vlk, protáhne se a říká si:
"Sakra, neumět cizí jazyk, tak si ani nevrznu."
Zvířátka mají důležitou schůzku. Když je skoro u konce, vejde do dveří rozčilená stonožka a zařve:
"Který blbec dal na dveře ceduli - Prosím před vstupem si očistěte boty?"
"Zajíčku, proč máš tak krátké uši?"
"Ále, protože jsem romantik."
"A kvůli tomu máš krátké uši?"
"No jo, včera jsem zasněně poslouchal, jak krásně zpívá skřivan, a
přeslechl jsem kombajn."
Jednou se třída přesunula do počítačové učebny, kde měly děti za
úkol zjistit, kdo je praotec Čech. A Pepíček řekl: „Když já pořád
nevím, kdo je ten praotec Čech. Hledal jsem ho na Facebooku a on
tam není.“
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Máma: „Pepíčku, proč si do bazénu bereš meloun?“
Pepíček: „Ale mami, vždyť je vodní.“
Olík
Víte, proč nikdo nedokáže obelstít lorda Voldemorta?
Nejde ho vodit za nos.
Přijde Pepíček domů ze školy a říká mamince:
“Ahoj mami, tak z recitování básně za 1.”
Maminka: “Vážně? To je skvělé a řekneš mi ji.
A Pepíček začne recitovat :
“Sedí myš v rohu, v pastičce má nohu,
sedí tiše, občas pípne, asi brzo myška chcípne.”

Víte, že online hodiny jsou jako vyvolávání
duchů?
paní učitelka: “Honzo, Honzo, jsi mezi námi?
Jestli ano, ozvi se!”
“A babičko? Proč máš tak velké uši?” ptá se
Karkulka. ”Ale to mám z té roušky.”
Chudák Sněhurka má už jen 6 trpaslíků.
Kejchal skončil v karanténě.

Zuzka

Vojta Filip

Vesmírný projekt v V. B
Více než dva měsíce se páťáci v přírodovědě učili o vesmíru. O vesmír se velmi zajímali. Mnohdy nám
třicet minut při online hodině nestačilo. Po probrání učiva měli za úkol vypracovat výukový plakát na téma
Dobývání vesmíru, Vesmírná prvenství, Sondy ve vesmíru či Život kosmonauta. S tvorbou plakátů si skoro
všichni dali opravdu záležet a výsledek stojí zato.
Miroslava Roudnická

Kuba Novák
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Martin Kantor

Honza Šimůnek

Natka Kneiflová
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Do vesmíru páťáci napsali i dopis mimozemšťanům
Ahojky mimozemšťané,
zdravím Vás z České republiky. Minulý rok se k nám donesl koronavirus. Je to
virus, na který se může umřít. Ale kvůli tomu Vám nepíšu. Chtěla jsem vám říct
něco o České republice a zeptat se na nějaké otázky. Česká republika je v srdci
Evropy. Žije tu 10 milionů lidí. V téhle době nemůžeme chodit do školy, jezdit
mezi okresy, do obchodu můžeme chodit jen s respirátorem a děti s rouškou a
nemůžeme se vidět s rodinou. Máme tady pana prezidenta a vládu, která neví,
jak bojovat proti coronaviru. A co vy, máte taky prezidenta a vládu? Už jste nás
někdy viděli? My vás asi ne. A slavíte Vánoce a Velikonoce, jestli teda víte, co
to je? Myslím, že jsem se zeptala na hodně otázek. Doufám, že mi odepíšete.
Mějte se pěkně.
8. 4. 2021 Kounice
Štěpánka Heřtusová

Sloh – popis
A ještě se páťáci pokusili nakreslit mimozemšťana podle společného popisu, který ale teprve větu po větě
tvořili. Každý přidal kousek a všichni postupně malovali. Pak si kresby porovnali. Povedlo se! Vznikla
povedená dvacetičlenná rodinka. Škoda, že se sem všichni nevejdou . Seznamte se alespoň se třemi.
Žlafín

Štěpánka Heřtusová

Zelenáč

Honza Šimůnek

Mimochem

Vojta Jedelský

Velikonoční tvoření v 6. třídě
Přestože nechodíme do školy, naplánovali jsme si s naší paní učitelkou třídní velikonoční hodinu místo
matematiky. A to na Škaredou středu, kdy se nemá nikdo mračit a škaredit. Každý si připravil vyfouknutá
vajíčka, špejli a něco, čím chtěl zdobit (např. voskem, barvami, provázky atd.). Celou hodinu jsme si
povídali o velikonočních zvycích, malovali a zdobili. Malovaná vajíčka jsou jedním ze symbolů Velikonoc,
nejstarší kraslice je stará 2 300 let. S paní učitelkou tvořil její Tomášek, to bylo moc hezké. Hodina se nám
všem moc líbila, jen škoda, že to tak rychle uteklo.
Vybrali jsme několik hezkých kraslic a teď je na vás vybrat tu nejhezčí. Vaše hodnocení (stačí napsat číslo
fotky) posílejte na netimi15@zskounice.cz
Do předmětu e-mailu napište “kraslice”. V dalším čísle časopisu vás s nejkrásnější kraslicí seznámíme.
Těšíme se na vaše hodnocení, šesťáci
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Soutěž šesťáků – Přesýpací hodiny
Měřením času se lidé zabývali již v dávných dobách … Jako jedny z nejstarších hodin se užívaly přesýpací
hodiny, které jsme si při fyzice zkusili vyrobit s naší paní učitelkou Michaelou Novákovou.

Výzva šesťáků pro ostatní žáky školy: Vyrob vlastní přesýpací hodiny, vyfoť a pošli na
vokomi15@zskounice.cz
Do předmětu e-mailu uveď „přesýpací hodiny“!
Budeš potřebovat dvě PET lahve, dvě víčka od zavařovací sklenice, písek a lepidlo či tavnou pistoli. Plastové
lahve uřízni asi 10 – 20 cm pod víčkem, ve středu víček PET lahví vytvoř úzký otvor. Víčka k sobě slep tak,
aby se otvory ve víčku překrývaly. Na otevřený konec láhve v místě uříznutí přilep víčko od zavařovací
sklenice. Hodiny umísti víčkem dolů. Zvol si časový úsek, který chceš, aby dané hodiny měřily, např. 10 minut
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jako přestávka. Do otevřené lahve nasyp písek a stopuj na hodinkách, jak dlouho bude trvat jeho přesypání
do spodní části. Množství písku případně uprav na požadovaný čas. Poté přidělej víčko i na druhou lahev a
máš hotovo.
Vybereme ty nejhezčí a odměníme
Pro inspiraci přikládáme několik našich výrobků. Ve škole potom uspořádáme výstavku.

Šesťáci

Pravé perly
Když jsme ještě chodili do školy, tak jsme šli na přírodovědnou procházku k rybníku Cihelna. Cestou jsme
poznávali rostliny a sbírali je ke zhotovení herbáře.
Když jsme došli k rybníku, měla pro nás paní učitelka Nováková zajímavý úkol. Povídali jsme si o životě
perlorodky říční a také o tom, jak vznikají perly. Potom jsme se rozdělili do malých skupinek. Každá skupinka
dostala krabičku s perlorodkou a měli jsme ji otevřít. Povolit perlorodku trvalo nějakou dobu, ale všem
skupinám se podařilo získat skrytou perlu. Otevírání perlorodky a získání perel nás všechny bavilo a moc rádi
bychom si vyzkoušeli další přírodovědné pokusy.
K. Čermáková, K. Volková
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Distanční výuka očima našich deváťáků
Naši nejstarší žáci dostali v březnu úkol, zamyslet se v úvaze
nad tím, jak sami prožívají dobu distanční výuky. Slohové práce
se jim moc povedly, ale při jejich čtení mi někdy běhal mráz po
zádech a některé osobní zpovědi mě dojaly.
Myslím, že hlavně proto, že i pro deváťáky, a právě pro ně, je
tato doba velmi složitá. V médiích se hodně mluví hlavně o
malých dětech, které strádají bez sociálního kontaktu. Stejně tak
nahlas by se ale mělo mluvit o dětech dospívajících, které
zdánlivě situaci chápou, rozumějí „tomu“ a vydrží „to“, ale za
jakou cenu?
Martina Kyselová
Jaký může mít sociální izolace dopad na psychiku dětí, které
mají prožívat období vzdoru vůči dospělým, které mají být se svými vrstevníky, (nebojím se říci, že bývají
v tomto věku často důležitější než rodiče), které mají prožívat první lásky? Jak se objevilo v jedné práci:
„Vláda nás hodila přes palubu, nikoho nezajímáme!“ Já s tímto musím souhlasit. S dětmi jsem online
v kontaktu každý den a mám stejný pocit. Všechny práce publikovat nemohu, i když by si to každá
zasloužila. Nelze tentokrát ani vybrat tu nejlepší, protože takové hodnocení se nedá udělit. Tak jsem se
pokusila spojit je do jedné za celou třídu.
Dagmar Sedláková

"Distanční výuka a já, deváťák"
Vždycky jsme si říkali, jaké by to bylo, kdybychom chodili dva měsíce do školy a deset měsíců byli
doma, teď to máme a už se nemůžeme dočkat toho života, co byl před covidem.
Je to období těžké pro všechny, ale musíme to zvládnout. Nejprve to vypadalo na krátké „prázdniny“. Nikdo
ale loni v březnu netušil, že se budeme potkávat online i za rok. Vyučování online ztížilo práci nejen žákům,
ale i učitelům. Někteří toho už mají teď plné zuby, nedivíme se jim, my taky. S tím, jak se vývoj epidemie
zvrhne, asi nepočítal nikdo z nás. Ono se to z počátku nezdálo tak hloupé - Učit se doma? Ok. Ráno vstanu,
nemusím spoustu věcí, ani za svítání do mrazu a deště….. Mám na něco chuť, vezmu si. Prší, sněží ….je mi
to jedno, jsem doma v teple a nikam nemusím. Super! No, teď to vidím jinak. Klidně budu vstávat a chodit
ráno do deště, klidně budu bez svačiny celý den ve škole a klidně budu sedět v lavici s někým, koho třeba
nemám rád.
I když se od loňského roku distanční výuka z papírovoofocovacího stylu dost zdokonalila, stejně to
není ono. Přímý kontakt s učitelem prostě nic nenahradí. Vidíte se přes display nějakého zařízení, slyšíte se,
ale když vám v polovině věty spadne Wifi a vy se pak nekonečných x minut snažíte znovu připojit, ať už
s úspěchem, nebo marně, tak vám to další ambice do výuky rozhodně nepřidá. Mezi tím vám uteče část
výkladu a vy už se třeba nezorientujete nebo naléháte o zopakování, což zase zdržuje ostatní.
Distanční výuka má svoje pro i proti. Výhodou je, že si může aspoň trochu přispat, hodiny jsou kratší
(nevím, jestli to je výhoda nebo ne, za 30 minut se toho tolik nestihne), když mám o přestávce hlad, můžu si
zajít do kuchyně a dát si něco dobrého nebo si můžu jít o pauzách lehnout. Určitě nás tato výuka naučila
samostatnosti a plánování práce a to se na střední škole bude hodit. Je to zajímavá zkušenost.
Tolik se toho ale teď nenaučíme a ještě se musíme učit na přijímací zkoušky, i když pořádně nevíme,
na co všechno se připravit a jak to bude probíhat. Všechna ta rozhodnutí okolo zkoušek nám taky asi moc
nepomohla. Jaké nakonec budou, jestli budou, kdy budou a za jakých podmínek budou? Ale to, že je odložili
o tři týdny, je moc dobré, i když více času = více stresu. Té nervozitě přispívají již zmíněná další opatření,
která se úzce dotýkají našeho života teenagerů. Nemůžeme pořádně chodit ven a ani rozvíjet sociální vztahy,
což je v našem věku dost důležité. Je pravda, že teď mám spoustu času sama na sebe i na rodinu, ale být
pořád doma úplně neprospívá mému psychickému zdraví, i přes to se snažím připravovat na výuku, co
nejlépe můžu. Naše škola i učitelé se velmi snaží, ale stejně je tento způsob výuky nedostatečný. Většině
z nás strašně chybí sociální kontakt, je to už únavné pořád jen sedět před monitorem, bolest zad, očí, hlavy.
29

Musím se přiznat, že ze začátku mě to ještě jakž takž bavilo, což už se teď říct nedá, i když se toho naše škola
zhostila velice dobře. Učitele se nám snaží oživit tuto online výuku různými cvičeními, prezentacemi, úkoly
atd. Já ale doufám, že se do školy vrátíme včas, abych se mohla plnohodnotně rozloučit se svou třídou a
prožít normální léto.
Když už mám volno, tak jdu do přírody se psem nebo si někdy zacvičím. Když je špatné počasí, tak
koukám na filmy nebo si s rodinou sedneme ke stolu a hrajeme společenské hry. Tato „zvláštní“ doba má i
svá pozitiva. Myslím, že k sobě máme doma blíž, více si povídáme, protože je na to více času. Teď když
s rodinou trávíme společně tolik času, byli jsme nuceni nastavit si jiná pravidla. Více respektujeme svoji
osobní zónu. Máte to tak také? Více teď vnímáme jeden druhého, víc se poznáváme a povídáme si.
Také nás mrzí, že jsme nemohli strávit poslední rok se svými spolužáky. Přišli jsme o spoustu
společných akcí, které vždy deváťáci pomáhají pořádat. Mohli jsme na ně mít spoustu veselých vzpomínek.
Nejvíce nás štve, že nemůžeme být všichni spolu, nemůžeme prožívat společné zážitky a výlety, nebudeme mít
den v přírodě ani olympiádu a hlavně nebudeme mít fotbal proti učitelům. Chodit do školy vlastně není tak
otravné. Máte kolem sebe společnost, zábavu s kamarády a nemusíte trávit pořád čas sami doma u počítače.
Chtěli bychom, aby vše bylo zase v normálu, už nás to doma nebaví a chceme vídat své kamarády jako dřív,
přece jenom je to větší legrace ve škole.
Deváťáci
PS: Příští týden 3. a 4. května čekají deváťáky ty posunuté přijímací zkoušky. Připravovali se dlouho a
svědomitě. Držme jim palce, ať se dostanou na vysněné školy.
Míša Forejtová

Kaligram = báseň v obraze – literatura 9. třída

Marek Hor

Polednice
Šimon Slavík

Vašek Hora

Nikča Vaňkátová 30

AK ZŠ Kounice ve spolupráci s TJ Sokol Kounice a za přispění OÚ Kounice
pořádají

v sobotu 17. července 2021

42. ročník

Memoriálu Petra Šimka
v silničním běhu na 10 000 m
hlavní závod bude odstartován v 10:00
rámcové závody mládeže od 1 roku věku v 9:00
prezentovat se můžete od 8:00
u fotbalového hřiště TJ Sokol Kounice

pojďte se s námi proběhnout a vyhrát pěknou medaili!

Pouťové koláče a pamětní medaile pro
všechny!!!

srdečně zvou pořadatelé
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