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Část I.
Základní údaje o škole

1.1. Název: Základní škola Kounice, okres Nymburk
- sídlo a adresa: Kounice 363, 289 15 Kounice

- identifikátor: 600 050 921

- právní forma: příspěvková organizace 
- IČO: 750 30 942

- ředitel školy: Jaroslav Urban do 31.7.2018, 

Ladislav Jedlička od 1.8.2018
- telefon: 321 695 873

- fax: 321 695 881

- e-mail: zskounice@volny.cz

- web:      www.kounice.cz

1.2. Název a adresa zřizovatele: Městys Kounice
Kounice 127

289 15 Kounice

1.3. Vzdělávací program: ZŠ Kounice, č. j. 32-2016

1.4. Součásti školy:              Základní škola, kapacita 300 žáků
IZO 102 374 996

Školní družina, kapacita 100 žáků
IZO 113 700 148

Školní jídelna, kapacita 400 stravovaných
IZO 102 714 291

1.5. Typ školy: úplná - 1. a 2. stupeň základní školy   

1.6. Spádový obvod školy:              Kounice, Vykáň, Bříství

1.7. Inkluze a ZŠ Kounice

Zajištění vzdělávání žáků se SVP na ZŠ Kounice

Během školního roku 2018/2019 bylo v Základní škole Kounice vzděláváno 33 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Všichni, stejně jako ostatní žáci školy, 
pracovali podle školního vzdělávacího programu 36-2016, ZŠ Kounice. Šestnácti 
žákům byl na základě Doporučení školského poradenského zařízení vypracován 
individuální vzdělávací plán. Pro tvorbu IVP bylo u jednoho žáka školy vycházeno 
z minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
opatření stanovených v RVP – ZV. 
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Přehled žáků se SVP v roce 2018/019 (někteří žáci spadají do více kategorií):
důvod zařazení do inkluzivního proudu počet žáků

LMP 1

Sluchové postižení 1

Zrakové postižení 1

Vady řeči 4

Tělesné postižení 1

Souběžné postižení více vadami 2

Poruchy učení 19

Poruchy chování 12

PAS 0

Ve školním roce 2018/2019 byla 10 žákům poskytována hodina pedagogické 
intervence (v 7 hodinách), která slouží k podpoře přípravy na vzdělávání či k podpoře 
vzdělávání předmětů, ve kterých žáci selhávají. Pedagogické intervence kompenzují 
nedostatečnou domácí přípravu, rozvíjí vědomosti a znalosti žáků, jejich jazykové 
kompetence a sociální dovednosti. Obsah předmětu Pedagogická intervence byl 
vždy popsán v Doporučení ŠPZ v organizaci vzdělávání žáka, z něj pak vyplynula 
potřebná kvalifikace pedagogického pracovníka školy, který pedagogickou intervenci 
poskytoval. Pedagogickou intervenci na naší škole v roce 2018/2019 zaštiťovalo 5 
pedagogů. 

Dalším podpůrným opatřením, které naše škola žákům se SVP poskytovala, 

byl Předmět speciálně pedagogické péče. ŠPZ ho doporučilo 3 žákům naší školy a 
zajišťoval ho speciální pedagog školy. 

Personální podporou, kterou na základě Doporučení ŠPZ poskytovala ZŠ 
Kounice, byli i pedagogičtí asistenti, působící v 6 třídách.
I.třída Úvazek asistenta 20 hodin týdně
II.A Úvazek asistenta 10 hodin týdně
II.B Úvazek asistenta 20 hodin týdně
III.B Úvazek asistenta 20 hodin týdně
IV. třída Úvazek asistenta 20 hodin týdně
VI. třída Úvazek asistenta 10 hodin týdně

Žákům druhých a vyšších ročníků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona 
byly bezplatně poskytnuty základní školní pomůcky v hodnotě 100,- na žáka na 
školní rok 2018/2019. Žákům, kterým byly v rámci podpůrných opatření v Doporučení 
ŠPZ navrženy pomůcky s NFN, škola zakoupila požadované pomůcky v plné výši a 
pomůcky byly žákům k dispozici v běžných hodinách, v hodinách Pedagogické 
intervence nebo v Předmětu speciálně pedagogické péče. 

Ve školním roce 2018/2019 spolupracovala naše škola při poskytování 
podpůrných opatření žákům se SVP s několika odbornými pracovišti. Mezi 
nejdůležitější patří PPP Středočeského kraje (pracoviště Nymburk a Kolín), SPC 
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Poděbrady, SPC Eda Benešov, NUV Praha, PPP při ZŠ Žitomířská Český Brod, 
Ambulance klinické logopedie – Mgr. Zuzana Lebedová, Soukromá praxe speciálně 
pedagogické rehabilitace a reedukace Mgr. Radek Vonášek, atd. 

Základní škola poskytovala v roce 2018/2019 nadstandardní péči v oblasti 

inkluze především díky poskytnuté dotaci na projekt s názvem „ZŠ Kounice a inkluze“ 
s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006919“ financovaný z Evropských 
strukturálních a investičních fondů OP VVV ve výši 630.360,- Kč a v roce 2019 byla

škole schválena dotace na projekt s názvem „ZŠ Kounice a inkluze II.“, reg. č. 
„CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012851“ financovaný z Evropských strukturálních a 
investičních fondů OP VVV ve výši 880.710,- Kč. Cílem obou projektů je zřízení 
pozice 2 školních asistentů, jejichž náplní práce je poskytování nepedagogické 
podpory při spolupráci s rodiči, dále pomoc při rozvoji mimoškolních a volnočasových 
aktivit a v neposlední řadě poskytování podpory pedagogům při administrativní a 
organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování. Dalším cílem je zřízení pozice 
speciálního pedagoga a zajištění projektových dnů ve škole.

Mgr. Vendula Dovole

1.8. Rada školy: zřízena v lednu 2006

Složení rady školy:
za školu : Jaroslav Urban

Libuše Čelakovská
za rodiče: Hana Schovancová

Jitka Kadeřávková
                                     za zřizovatele: Miroslava Sochorová

Ing. Karel Klusáček

Část II.
Obory vzdělání

2.1. 79-01-C/01 základní škola

Část III.
Personální zabezpečení činnosti školy

3.1. Zaměstnanci školy
Příjmení jméno kvalifikace úvazek Zařazení nástup na školu os.č. zkratka

Barták Josef ÚSO 1 školník 1.3.2017 145 BA

Bielaková Šárka VŠ PF 1 učitelka 21.8.2006 120 BI

Cikánová Jiřina SO 1 kuchařka 1.9.1999 305 CI

Čelakovská Libuše VŠ PF 1 učitelka 26.8.1988 106 ČE

Domínová Marie VŠ PF 0,9 učitelka 25.8.1980 102 DA

Dovole Vendula VŠ PF 1 ředitelka 29.8.2011 127 DV

Doktorová Radka VŠ PF 1 učitelka, asistentka 1.8.2005 118 DK
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Dubinová Vlasta VŠ PF 0,3 šk. spec. Pedagog 1.4.2019 147 DB

Dusová Veronika ÚSO 1 asistent pedagoga 3.4.2017 146 DS

Hanušová Eva 1 učitelka 27.8.2018 154 HN

Havlíček Karel VŠ PF 0,45 učitel 1.8.1993 108 HA

Hodač Luboš VŠ PF 1 Učitel 1.3.2019 157 HO

Hybnerová Dita ÚSO 1 ekonomka 6.1.2003 116 HY

Janečková Lenka SO 0,8 - 1 provozní zaměstnanec 1.2.2017 311 JA

Jedlička Ladislav VŠ PřF 1 Ředitel 1.8.2018 148 JE

Kalinová Blanka ÚSO ped 0,76 vychovatelka, učitelka 1.8.2007 203 KL

Koubková Marie ÚSO ped 1 vychovatelka, učitelka 25.8.1986 104 KB

Manželová Jitka VŠ PF 1 učitelka 25..8.2016 143 MA

Molínská Daniela VŠ PF 0,7 asistentka, učitelka 25.8.2017 149 ML

Moravcová Melanie VŠ PF 1 učitelka 27.8.1998 112 MO

Marková Jitka 0,65 asistentka 26.11.2018 156 MR

Mučková Alice VŠ PF 1 učitelka 25.8.2016 115 MU

Nováková Martina ÚSO 1 vedoucí školní jídelny 1.9.2011 308 NO

Podveská Alena ÚSO  1 vychovatelka, učitelka 1.9.2009 204 PD

Pokorná Jana SO 1 vedoucí kuchařka 1.9.1992 303 PO

Psutková Vlasta ÚSO 1 vychovatelka, asistentka 25.8.2017 151 PS

Roudnická Miroslava VŠ PF 1 učitelka 30.8.1999 114 RO

Rozkydalová Andrea VŠ PF 1 učitelka 25.8.2016 142 RZ

Sedláková Dagmar VŠ PF 1 učitelka 11.10.2006 121 SE

Ševčíková Michaela SO 1 uklízečka 1.10.2017 122 ŠV

Šimůnková Alexandra 0,65 asistentka 13.9.2018 153 ŠI

Svoboda Martin SOŠ 1 školník 1.5.2019 158 SV

Tichá Alena SOU 1 provozní 16.1.2017 310 TI

Urban Jaroslav VŠ PF 1 zástupce ředitele 1.10.1983 103 UR

Zahradníková Ludmila SO 1 uklízečka 12.9.1987 105 ZA

Zedníková Pavla ÚSO 1 asistent pedagoga 18.1.2016       144 ZE
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3. 2. Změny proti školnímu roku 2017 - 2018:

Od 1.9.2016 se žáci školy vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu 
Základní škola Kounice 32-2016. Tento program se od předchozího ŠVP liší 
v několika bodech – byly doplněny kapitoly týkající se tématiky GDPR a v kapitole 

4.11.1. se mění název vyučovacího předmětu na Jazyková výchova. Zároveň 
dochází k doplnění charakteristiky předmětu. 
Ve školním roce 2018 – 2019 posílil řady pedagogického sboru Mgr. Luboš Hodač, 
který od 1.3.2018 vystřídal na pozici třídního učitele paní učitelku Mgr. Andreu 

Rozkydalovou. Druhou posilou byla začínající učitelka Eva Hanušová.
K 31.7.2018 skončil ve funkci pověřený ředitel Jaroslav Urban a od 1.8.2018 byl na 

základě výběrového řízení do funkce jmenován Mgr. Ladislav Jedlička.
V průběhu září 2018 nastoupila do pozice asistentky pedagoga paní Alexandra 
Šimůnková, kterou 26.11.2018 vystřídala paní Jitka Marková. Od 26.11.2018 působí 
na škole školní speciální pedagog paní Mgr. Vlasta Dubinová.

Pracovní poměr byl ukončen s panem Mgr. Karlem Havlíčkem, který na škole 
vyučoval fyziku, hudební nauku a pracovní činnosti po dlouhých 26 let. 

Poslední personální změnou školního roku 2018/2019 byl odchod pana školníka
Josefa Bartáka a nástup Martina Svobody do stejné pozice.

3.2. Kvalifikovanost a přepočtené počty pedagogických pracovníků

Fyzický počet zaměstnanců byl 34. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků se i

nadále daří zvyšovat.

Část IV.
Přijímací řízení 

4.1. Nástup do 1. ročníku: v září 2018 nastoupilo do I. třídy 24 dětí. 

4.2. Školní družina: Do školní družiny bylo přijato 100 žáků, kteří chodili do I. - IV.

třídy. Školní družina vykonávala svou činnost ve čtyřech odděleních.

   4.3.  Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu dne 

5.4.2018
Počet odkladů Očekávaný počet dětí ve 

školním roce 2018-2019
včetně přestupů

Očekávaný počet třídNavržen Skutečnost

43 3 3 41 2

4.4. Přestupy: Během školního roku přestoupili do ZŠ Kounice z jiných škol 2 žáci.

1 žák z V. třídy přestoupil na víceleté gymnázium.
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4.5. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní 
docházky
Školní docházku ukončilo v červnu 2019 celkem 24 žáků IX. třídy, 1 žák osmé třídy.

Všichni absolventi se dostali na zvolené střední školy nebo odborná učiliště. 

Část V.
Výsledky vzdělávání žáků

   

5.1. Prospěch žáků / stav k 31. 8. 2019

Počet žáků 
celkem

Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky

Hodnoceno 
slovně 
(z toho)

235 162 72 2 0 1

Z porovnání dvaceti posledních let vyplývá, že počet žáků naší školy byl až do roku 
2010 stabilizovaný, od té doby však nastává pravidelný nárůst. Demografické 
průzkumy prováděné každoročně ve spádových obvodech ukazují, že minimálně
v následujících pěti letech bude školu navštěvovat kolem 250 žáků ročně, což je proti 
roku 1997 téměř dvojnásobek.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

tříd celkem 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11

žáků celkem 151 134 149 148 154 152 154 150 162 158 162 155 149 156 161 171 176 184 196 223 240 235

průměrný počet žáků na třídu 16,8 14,9 16,6 16,4 17,1 16,9 17,1 16,7 18,0 17,6 18,0 17,2 16,5 17,3 17,9 19,0 19,6 20,4 21,8 22,3 21,8 21,4

učitelů celkem (přepočtený počet) 11,2 10,9 11,0 11,1 11,1 11,1 11,4 11,2 11,2 11,2 12,3 12,0 12,5 12,2 12,5 12,5 12,5 12,7 13,0 15,2 18,0 15,5

průměrný počet žáků na učitele 13,5 12,3 13,6 13,3 13,8 13,6 13,6 13,4 14,5 14,1 13,2 12,9 11,9 12,8 12,9 13,7 14,1 14,5 15,1 14,7 13,0 12,4

,0žáků osvobozených od povinné 
školní docházky (ve spád. obvodu 
ZŠ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2. Chování žáků
Snížený stupeň z chování Počet žáků

1. pololetí 2. pololetí
- 2. stupeň 0 0

- 3. stupeň 0 1

5.3. Docházka žáků
Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí
- omluvené 9215 10022

- neomluvené 17 23
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Vývoj průměrné absence na žáka za posledních dvacet let:
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

1. pololetí
51 43 54 55 52 35 42 38 42 46 52 41 36 33 35 38 30 38 35

39

2. pololetí
43 44 52 55 52 49 53 45 53 53 46 51 42 48 39 56 46 39 46

43

Celkem
94 87 106 110 104 84 95 83 95 98 98 92 78 81 74 94 76 77 81

82

5.4. Porovnání problémových jevů za posledních 23 let (k 30.6.):

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017

2018
2019

procento žáků s druhým stupněm 
z chování

2,3 0,7 3,3 0,7 2,7 0 7,1 0 1,9 0 5,6 5,3 5,6 3,9 4,0 3,8 0,6 0,6 0,6 0 1,0 1,3 0 0

procento žáků s třetím stupněm 
z chování

0,8 0 2 1,4 0 0,7 1,3 0 0 0 0 0 0,6 2,6 0,6 1,3 0,6 0 0,0 0 0,5 0 0 0,4

celkový počet neomluvených hodin za 
celý školní rok

69 40 143 115 121 106 57 0 146 14 12 20 10 65 92 190 86 1 14 0 164 27 11 40

počet žáků s neomluvenými hodinami 9 7 4 1 3 0 3 2 2 1 3 8 8 3 1 1 3 0 4 3 0 4

Část VI.
Prevence rizikového chování

Výskytu rizikového chování se snažíme předcházet zejména rozsáhlou nabídkou 
různých akcí, které škola pro žáky pořádá, a nabídkou zájmových kroužků. Podrobný 
rozbor preventivních aktivit je uveden v preventivním programu školy, který je 
každoročně zpracováván a evaluován. Škola má zpracovánu i Dlouhodobou 
preventivní strategii v oblasti prevence. Ve škole působí Školní poradenské 
pracoviště (ŠPP).  Jeho služby jsou zajišťovány výchovným poradcem, speciálním 
pedagogem a školním metodikem prevence. Pozici výchovného poradce na naší 
škole zastává Mgr. Vendula Dovole a speciálním pedagogem je od roku 2018/2019 
Mgr. Vlasta Dubinová.  Školním metodikem prevence je Mgr. Dagmar Sedláková.
Na webových stránkách, ve složce ŠPP, jsou průběžně publikovány aktuální 
informace o problematice výchovného poradenství a prevence rizikového chování. 
V budově školy je k dispozici informační nástěnka ŠPP. Konzultační hodiny ŠPP byly 
vypsány na čtvrtek. 
Mezi pracovníky, kteří se dále podílejí na poradenských službách a vytvářejí 
konzultační tým pro poskytování služeb ve škole, patří: třídní učitelé, metodik pro 
přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro nadané žáky) - Mgr. 

Melanie Moravcová, učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání, případně 
další pedagogové, zejména učitelé výchov.
V souladu s krátkodobými i dlouhodobými cíli, uvedenými v MPP, jsme ve školním 
roce 2018/19 realizovali programy specifické a nespecifické prevence. Pokračovali 
jsme ve spolupráci se sdružením Hope4kids, www.etickedilny.cz
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Na základě věku žáků a aktuálních potřeb třídních kolektivů jsme tyto programy 

realizovali téměř ve všech třídách, celkem proběhlo 18 aktivit. Lektorkou programů 
byla Rút Kořínková. Z minulého školního roku máme se sdružením velmi dobrou 
zkušenost. 

Žáci IV. až IX. třídy prošli anonymním dotazníkovým šetřením realizovaným externí 
organizací „Prostor + “. Dotazníky se týkaly témat Ty a drogy, Ty, technologie a 

hry, Ty a hazard. I letos jsme se zapojili do mezinárodního programu MISP –
Massage In School programme. Jedná se o masáže mezi dětmi. 
Ve druhých třídách proběhly tři dvouhodinové lekce. Vzájemný dotek vede k lepší 
atmosféře ve třídách, stmeluje děti dohromady a snižuje výrazně šikanu.  Vedla jej 
certifikovaná instruktorka Mgr. Pavla Šafránková, se kterou máme výborné 
zkušenosti.
V rámci výuky občanské výchovy na 2. stupni jsme využívali edici 5 preventivních 
filmů Davida Vignera (Mezi stěnami, Mezi nimi, Sami, Na hraně, Jakub) určených 
pro prevenci závažných témat jako je šikana, HIV/AIDS, poruchy příjmů potravy, 
manipulace, domácí násilí. 
Informace o bezpečném užívání internetu a sociálních sítí získávají žáci především 
v předmětu prvouka, informatika, občanská a mediální výchova. IV. a V. třída 
absolvovaly kurz dopravní výchovy s ÚAMK v Nymburce. 

Pro žáky VII., VIII. a IX. třídy jsme opět připravili osm volitelných předmětů. Každý 
žák si vybírá dva. Nabídka pro tento školní rok byla: chemická praktika, biologická 
praktika, etika, dramatická výchova, mediální výchova, keramika, sportovní hry, 
domácnost. 
Třídní schůzky se konaly ve dvou termínech. Mimo ně se rodiče mohli zúčastnit 
individuálních konzultací či mimořádných schůzek.
Uskutečnily se tři pobytové akce: lyžařský výcvik a dva nekolikadenní školní výlety. 
Společně s MŠ jsme využili nabídku Mgr. Kamila Kouly, AGENTURA KK –
divadelní představení „Duhová pohádka“ - pořad byl určen žákům 1. stupně 
základních škol a MŠ, je zaměřen na prevenci rizikového chování dětí mladšího 
školního věku – I. třída
Žáci osmých a devátých tříd se zúčastnili besed na téma “Volba povolání“ na ÚP 
Nymburk. Konala se speciální schůzka s rodiči vycházejících žáků zaměřená na 
otázky k příjímacímu řízení a volbě povolání. Na toto téma byla zaměřena i exkurze

VIII. A IX. třídy do závodu Škoda Mladá Boleslav. Inspirací pro výběr povolání byla 
pro žáky VIII. třídy i návštěva pana šéfkuchaře Martina Zimmera v naší škole, mohli 

se dozvědět něco o kuchařině přímo od profesionála.
Konaly se již tradiční celoškolní akce - projektové dny – Den v přírodě, Olympijský 
den. 

Zážitkový program zvolily pro svůj školní výlet do zábavního centra TEPfactor u

Slapské přehrady VIII. a IX. třída. Aktivity byly plné adrenalinu, prvků zážitkové 
pedagogiky a výchovy prožitkem. Byly zaměřeny na rozvoj týmu. Ve skupinách děti 
plnily nejrůznější úkoly ne nepodobné těm ze soutěže Klíče od pevnosti Boyard.
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Škola se během adventu podílela na přípravě řady akcí v obci. Děti vystoupily na 
setkání seniorů, ztvárnily živý betlém, zpívaly při rozsvícení vánočního stromečku, a 
při celostátní akci Česko zpívá koledy, zahrály v kostele „Vánoční hru“, připravily 
výrobky na vánoční trhy a podílely se na jejich organizaci. Největší akcí, kterou škola 
organizuje, jsou každoročně Kounické Vánoce. 
Velký pozitivní ohlas měla charitativní akce „Krabice od bot“. Ve spolupráci a dětmi 
a rodiči jsme nasbírali a zabalili vánoční dárky pro 91 dětí ze sociálně slabších rodin. 
V obci jsme se podíleli na programu oslav 100 let České republiky.

Podvanácté jsme se zapojili do celostátní akce Noc s Andersenem. Letos byla noc 

připravena pro oba stupně. Pro 1. stupeň jsme připravili téma „Hmyz“, zúčastnilo 

se 50 dětí a pro 2. stupeň téma „Divadlo“, zúčastnilo se 36 dětí.  V rámci projektu 
Klub mladých diváků navštívili přihlášení žáci z VII. až IX. třídy 4 divadelní 
představení.
V červnu jsme se ve spolupráci s městysem Kounice a SDH Kounice zapojili do

přípravy a organizace Dne dětí. Zapojilo se 30 žáků 2. stupně.
Žákům je dvakrát v týdnu k dispozici školní knihovna. 
V několika třídách 1. stupně byli rodiče pozváni na školní besídky a divadelní 
představení. 
V. třída připravila divadelní představení pro 1. stupeň. Během roku jsme dále 
navštívili několik divadelních nebo hudebních pořadů.

Žáci VIII. a IX. třídy také pomáhali s organizací Mikulášského běhu kounickou 

„Sáňkovačkou“.
Ve sportovních soutěžích reprezentovali žáci naši školu celkem 35 krát. Děti se 
mohly zapojit do řady volnočasových aktivit – kroužků.
V rámci předmětu Mediální výchova jsme pokračovali ve vydávání žákovského 
časopisu Kouník. Během školního roku vyšlo 5 čísel (číslo 93 až 97). 

Ve školním roce 2019/2020 se zaměříme na: zajištění certifikovaných programů pro 
podporu primární prevence, pokračování a rozšíření spolupráce v projektu Etické 
dílny, dotazníkové šetření na vybrané téma, které zvolíme na základě aktuálních 
potřeb školy, pokračování osvědčených programů a projektů, pokračování ve výuce 
plavání i v dopravní výchově, organizaci pobytových akcí – lyžařský kurz, adaptační 
kurz, škola v přírodě, široké využití sportovní haly a nového víceúčelového hřiště, 
navázání spolupráce se složkami záchranného systému v rámci preventivních 
programů, pestrou nabídku volitelných předmětů pro žáky VII. až IX. třídu, vydávání 
žákovského časopisu, realizaci aktivit založených na spolupráci mezi nejstaršími a 
nejmladšími třídami, pokračování úspěšné spolupráce se subjekty uvedenými v 
Minimálním preventivním programu pro rok 2019-2020.

Témata preventivních programů pro školní rok 2019/2020: 
prevence šikany a kybešikany, poruchy příjmu potravy, prevence sebepoškozování, 
rizikové trávení volného času, partnerství a sex, návykové látky, multikulturní vztahy, 
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přijímání odlišností, prevence rasismu a xenofobie, dospívání a sexuální chování, 
netolismus, média, bezpečné používání internetu, rizikové chování v dopravě.

Mgr. Dagmar Sedláková
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Část VII.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili velkého množství programů dalšího vzdělávání. Velké 
oblibě se těší zejména Letní škola pedagogů, kterou každoročně pořádá projekt Sdílené 
radosti a strasti škol ze správního obvodu Český Brod. Pedagogové se také vzdělávali ve 
svých oborech. Podstatná část tohoto vzdělávání (hlavně dlouhodobé programy) je pro naši 
školu bezplatná, účastníme se programů placených z grantů.

Část VIII.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

8.1. Zájmová činnost organizovaná školou 
(zájmové útvary, kroužky)

Název kroužku vedoucí kroužku 

Atletická přípravka Jaroslav Urban

Atletika (klub) Jaroslav Urban

Basketbal Ladislav Jedlička
Divadelní (KMD) Marie Domínová, Dagmar Sedláková
Příprava na přijímací zkoušky ČJ Dagmar Sedláková
Příprava na přijímací zkoušky Ma Libuše Čelakovská
Doučování Ma 5 Šárka Bielaková
Doučování Ma 6 Libuše Čelakovská
Doučování Ma 7 Libuše Čelakovská
Doučování Ma 8 Libuše Čelakovská
Doučování ČJ  8 Marie Domínová
Doučování Ma/Čj 4 Andrea Rozkydalová
Keramika Melanie Moravcová
Knihovnický kroužek 1. stupeň Miroslava Roudnická
Knihovnický kroužek 2. stupeň Dagmar Sedláková
Šikovné ruce Andrea Rozkydalová
Sportovní hry - florbal Šárka Bielaková
Vím, co jím Andrea Rozkydalová

8.2. Aktivity školy během školního roku

20. září 2018 – Atletický čtyřboj – okresní kolo, Stará Boleslav, 9 reprezentantů JE
25. září 2018 – Osudové ženy, VII.-IX., DA
27. září 2018 – Přespolní běh Lysá n/L – okresní kolo, 20 reprezentantů, UR, DS
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28. září 2018 – Svatováclavský běh, Český Brod 10 UR
29. září 2018 – Milovická míle, Milovice 3 UR

3. října 2018 – Dopravní hřiště Nymburk, V., MA
4. října 2018 – Dopravní hřiště Nymburk, IV., RZ
5. října 2018 – Masáže, II. A, B, DK, DV
12. října 2018 – Masáže, II. A, B , DK, DV
15. října 2018 – Etické dílny, III. B, I., SE
17. října 2018 – Etické dílny, VI., VII., SE
21. října 2018 – Běh Republiky Český Brod, 15, UR
22. října 2018 – ČEPS CUP, florbal, 10, BI
22. října 2018 – Etické dílny, VIII., IX., SE
25. října 2018 – Beseda IPS Nymburk, IX., UR
25. října 2018 – Divadlo Gong, 3. A, B, HN, RO
26. října 2018 – 100 let ČR, oslavy na obci

5. listopadu 2018 – Sběr papíru do 9.11., BA, ČE
5. listopadu 2018 – Planetárium Praha, V.,VI. MA, MO
7. listopadu 2018 – Ornita, I. - IX., Ptáci na obzoru, ČE
12. listopadu 2018 – Toulcův dvůr, II. A + II. B, DK, DV
12. listopadu 2018 – Etické dílny, IV., V., SE
13. listopadu 2018 – Toulcův dvůr, I., III. A, MU, HN
16. listopadu 2018 – Divadélko H.K., II. st., SE
16. listopadu 2018 – Divadélko H.K.,I. st., Se
16. listopadu 2018 – Većerní běh, Čelákovice
24. listopadu 2018 – Halové závody Č. Brod, 8, JE

1. prosince 2018 – Sáňkovačka, 139 reprezentantů UR +
1. prosince 2018 – Advent, 20 , PD
5. prosince 2018 – MS Florbal Praha, 25, BI, JE
7. prosince 2018 – Etické dílny, Etika, SE
10. prosince 2018 – Rudolfinum Praha, 3. A,B
11. prosince 2018 – Skanzen Kouřim, I., IV., MU, RZ
11. prosince 2018 – Besídka pro rodiče, II.B,DV
13. prosince 2018 – Chemik Praha, 3, RZ
15. prosince 2018 – Kounické Vánoce
17. prosince 2018 – KMD Praha, 30, DA, SE
19. prosince 2018 – Vánoční laťka, UR
31. prosince 2018 – Silvestrovký běh Lysá n/L, UR

1. ledna 2019 – Novoroční běh Horní Počernice, UR
7. ledna 2019 – Etické dílny, I., III. B, SE
18. ledna 2019 – Divadlo Gong, II. A,B , DK, DV
19. ledna 2019 – KMD, Fantom opery, 30, DA, SE
21. ledna 2019 – Toulcův dvůr Praha, 3. B, IV., RO, RZ
23. ledna 2019 – Divadlo Gong,V., VI., MO, MA

8. února 2019 – Etické dílny, II. A, B, SE
8. února 2019 – Hodina moderní chemie
12. února 2019 – Etické dílny, V., IX. SE
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15. února 2019 – Exkurze AŠ MB, VIII., IX., BI, ČE

4. března 2019 – KMD, 30, 15:00, DA, SE
9. března 2019 – Pečecký běh, 5, UR
13. března 2019 – Běh SABZO, Praha, 6 , UR
15. března 2019 – Etické dílny, VI., VII., SE
15. března 2019 – Duhová pohádka, I. MU
21. března 2019 – Beseda IPS Nymburk, VIII.,UR
22. března 2019 – Noc s Andersenem I. st.
25. března 2019 – Exkurze Česká televize, VII., SE
29. března 2019 – Plavání V., IX, UR, BI
29. března 2019 – Noc s Andersenem II. st.
30. března 2019 – M ČR přespolní běh, Ml. Boleslav, 4, UR, JE
31. března 2019 – Lipanská stezka, 15, UR

2. dubna 2019 – Sběr papíru / do 9.4./ IX. ,ČE, BA, ZA
5. dubna 2019 – Plavání VI. - VIII., UR, BI
7. dubna 2019 – Lipová alej, Nymburk, 6, UR
10. dubna 2019 – Trampolíny Praha, V., MA
12. dubna 2019 – Plavání 1, II. , III., UR, DV, DK
13. dubna 2019 – Jarní běh, St. Boleslav, 4, UR, JE
14. dubna 2019 – Lázeňský běh Toušeň, 8, UR
16. dubna 2019 – Vzpomínka na E.Z. Lysá n/L, 20, UR, ZE, DS
25. dubna 2019 – PB pohár Nymburk, 10 UR, BA
26. dubna 2019 – Plavání 2 II.,III., DK, DV, RO
26. dubna 2019 – Beseda o holocaustu, II. st., DA
27. dubna 2019 – Běh Semicemi, 10, UR

3. května 2019 – Plavání 3 , II., III., DK, DV, RO
3. května 2019 – Plavání 3 , II., III., DK, DV, RO
10. května 2019 – Plavání 4, II., III., DK, DV, HN
14. května 2019 – Běh Osvobození Vinoř, 8, UR, SV
15. května 2019 – Pohár rozhlasu ml., st., Houštka
17. května 2019 – Plavání 5, II.,III., DK, DV, RO, HA
17. května 2019 – Dopravní hřiště Nymburk, IV., HO
20. – 24. května 2019 – Výlet Benecko, III. A, B, HN, RO do 24.5.
21. května 2019 – Divadlo Hradec, II.st., OÚ, SE
22. května 2019 – Exkurze Sladovna, IX., ČE
23. května 2019 – Výlet zámek Kačina, II. A, B, DK, DV
24. května 2019 – Plavání 6, II. , IV., DK, DV, HO
29. května 2019 – PBP KF Čelákovice, JE, 3
30. května 2019 – Olympijský den UR, BI
31. května 2019 – Plavání 7, II.,IV., DK, DV, HO

5. června 2019 – Výlet V., MA
6. června 2019 – Výlet Slapy, VIII., IX., BI, ČE
6. června 2019 – Památné stromy, II. A, DK
7. června 2019 – Plavání 8, II.,IV., DK, DV, HO
11. června 2019 – Výlet, VI., VII., MO, SE
11. června 2019 – Výlet I. , MU, ZE
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12. června 2019 – Etické dílny IX., SE
14. června 2019 – Plavání 9, DK, DV, HO, UR
19. června 2019 – Přebor školy ve výšce, všichni, UR
21. června 2019 – Plavání 10, II., IV., DK, DV, HO
25. června 2019 – Den v přírodě, všichni, všichni
27. června 2019 – Kopaná zaměstnanci : IX.

Část IX.
Inspekce

9.1.     Údaje o výsledcích inspekce:

Poslední kontrola orgány ČŠI byla provedena ve školním roce 2018 – 2019, a to ve 

dnech 29. – 30.4.2019 a 2. – 3.5.2019. Podrobnosti jsou ve zprávě Čj. ČŠIS-

1065/19-S.
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                 Část X.
Hospodaření školy v roce 2018

10.1.Hlavní činnost

2 018

Výnosy celkem 16 318 228

a) od obce (z vlastních zdrojů obce) 1 500 000

b) od KÚ Středočeského kraje 14 632 254

c) od strávníků ZŠ a MŠ 1 506 466

d) jiné ostatní výnosy (ŠD, pojistná plnění, pronájmy, dary…) 185 974

Náklady celkem 16 318 228

1) Neinvestiční výdaje celkem 14 632 254

a) platy zaměstnanců školy 10 565 464

b) zákonné odvody, zdravotní a sociální pojištění  3 592 260

c) FKSP a ONIV (pomůcky, zákonné pojištění, nemocenské…) 474 530

2) Provozní výdaje celkem 1 685 974

a) spotřeba materiálu, pomůcky, přístroje, HW, zařízení, odpisy 560 371

b) služby (opravy, údržba, cestovné, revize, energie) 1 125 603

c) strávníci ZŠ a MŠ 1 506 466

Doplňková činnost - vaření pro cizí strávníky

Výnosy celkem 346 449

příjem od cizích strávníků 346 449

Náklady celkem 346 449

a) spotřeba potravin 180 154

b) provozní náklady 48 503

c) mzdové náklady 93 871

d) zákonné odvody, zdravotní, sociální 23 921

Dotace od obce a kraje byly k 31.12.2018 vyúčtovány s hospodářským výsledkem 0.
Kontrolu hospodaření provádí čtvrtletně zřizovatel. Při prověrce nebyly zaznamenány
žádné skutečnosti o nedostatcích v hospodaření, vše bylo v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb. a dalšími právními předpisy.
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Část XI.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

V současné době není škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

Část XII.
Celoživotní učení

Celoživotní učení chápe veškeré učení jako nepřerušenou kontinuitu "od kolébky do 
hrobu". Vysoce kvalitní základní vzdělávání pro všechny, od nejútlejšího dětství, je 
jeho základnou. Základní vzdělávání a následující počáteční odborné vzdělávání by 
mělo vybavit všechny mladé lidi novými dovednostmi, které vyžaduje ekonomika 
založená na znalostech. Mělo by také zajistit, že se "naučí učit se" a že budou mít k 
učení pozitivní postoj. Hlavním úkolem naší školy je předat žákům kvalitní základní 
vzdělání. 

Část XIII.
Projekty financované s pomocí cizích zdrojů

13.1 OP VVV

Naší základní škole byla poskytnuta dotace na projekt s názvem „ZŠ Kounice a 
inkluze“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006919“ financovaný z Evropských 
strukturálních a investičních fondů OP VVV ve výši 630.360,- Kč.

Cílem projektu je zřízení pozice školních asistentů, kteří mají v popisu práce 
poskytování nepedagogické podpory při spolupráci s rodiči, dále pomáhají při rozvoji 
mimoškolních a volnočasových aktivit a v neposlední řadě poskytují pedagogům 
podporu při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování. K 
dispozici máme od září 2017 na 2 roky 2 školní asistenty. Projekt byl ukončen 
k 31.3.2019. 

Škola navázala na předchozí projekt 1.4.2019 projektem s názvem „ZŠ Kounice a 
inkluze II.“, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012851“ financovaný z Evropských 
strukturálních a investičních fondů OP VVV ve výši 880.710,- Kč. 

Cílem i tohoto projektu je a zřízení pozice speciálního pedagoga a zajištění 
projektových dnů ve škole.
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13.2 Projekt Sdílené radosti a strasti škol III ze správního obvodu Český Brod

Projekt „Sdílené radosti a strasti škol III“ (dále SRS III) navazuje na předchozí projekt 
„Sdílené radosti a strasti  škol ze správního obvodu ORP Český Brod“, realizovaný v 
letech 2016 – 2017. Vedle předškolního vzdělávání a základního školství nově 
zahrnuje také oblast základního uměleckého vzdělávání. Hlavním cílem projektu je 
přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v městech 
a obcích správního obvodu ORP Český Brod.

Zástupci MŠ a ZŠ se pravidelně setkávali za účelem výměny zkušeností a příkladů 
dobré praxe. Podpořeno bylo i společné vzdělávání pedagogů, a to formou pořádání 
seminářů a letní školy pedagogů.
Smyslem aktivit projektu je také prohloubení současných a rozvoj nových forem 
formální i neformální spolupráce všech subjektů zapojených do předškolního a 
základního vzdělávání s cílem rozvoje potenciálu každého žáka.
V neposlední řadě je záměrem projektu realizace opatření, která byla schválena v 
předchozím projektu vytvořením Místním akčním plánu výchovy a vzdělávání ve 
správním obvodu ORP Český Brod (dále jen MAP). Garantem tvorby MAP je partner 
projektu Region Pošembeří o.p.s.

Část XIV.
Spolupráce s dalšími partnery

14.1   Odbory

Na škole není založena odborová organizace.
Prostředky FKSP jsou čerpány podle vnitřního předpisu vydaného po projednání se 
všemi zaměstnanci.

14.2 Další partneři

Mimo Krajský úřad Středočeského kraje a zřizovatele Úřad Městysu Kounice jako 
hlavní zdroje financování, spolupracovala škola zejména s těmito organizacemi:

- MŠ Kounice
- Sokol Kounice

- o. s Mezera Kounice

- ZŠ Poříčany
- ZŠ Český Brod
- ZŠ Dymokury
- Školní sportovní klub
- Policie ČR
- Slavoj Český Brod
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- ZŠ Lysá nad Labem
- DDM Poděbrady
- ORP Český Brod
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Část XV.
Vyřizování stížností, oznámení, podnětů

15.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád

Datum 
podání

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil

- - - -

15.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Datum 
podání

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil

- - - -

15.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

Datum 
podání

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil

- - - -

Nebyly podány žádné stížnosti.
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Část XVI.
Poskytování informací a GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává Základní 
škola Kounice, okr. Nymburk o žácích následující typy údajů:

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, 
žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého 
pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu 
cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území 
České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně 
vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích 
vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o
mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi 
školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského 
zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které 
by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje 
o opravné zkoušce.

Výše vymezené údaje v souladu s právními předpisy poskytuje škola dále v rámci 
předávání statistických výkazů MŠMT, Cermatu, UIV.

Níže uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za 
účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění 
práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet 
v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání 
souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet 
prostřednictvím datové schránky, emailem nebo poštou.

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 
informace: 0

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0

V Kounicích dne: 15. října 2019
Ladislav Jedlička, ředitel školy od 1.8. 2018
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Příloha 1 - Historie  školy

1660 první zmínka – v Kounicích se usadil kantor

1666 obnovení zpustošené školy Filipem Spignolou z Bruay, škola měla jednu třídu a 
nevíme, kde se nacházela.

1762 zřízení nové školy nadační listinou Marie Terezie Savojské
Budova školy byla vystavěna z kamene na místě bývalé kořalny a měla doškovou 
střechu. Uvnitř byla jedna třída se 4 okny, kamna s pecí na chleba, jedna světnice pro 
učitele, kuchyňka a komora.
Ve třídě bylo 7 dlouhých lavic, vlevo sedávala děvčata, vpravo chlapci, kterých bylo 
většinou více. V čele stála dřevěná tabule, dřevěný kříž, psací stůl, dále byla ve třídě 
slabikovaní tabule a rozvrh hodin.

1843 Dostavěna nová dvoupatrová budova školy naproti kostelu vedle fary. V přízemí byl 
byt učitele, nahoře 2 třídy.
V zahradě studna a školní záhony, stará škola nevyhovovala vysokému počtu dětí.

1862 Vybírání školného, učitel také cvičil psy pro knížecí úředníky, chytal ptáky, zastával 
místo varhaníka v kostele.

1865 Školní knihovna – 535 svazků.
1891 Založen místní odbor Matice školské.
1900 Již 4 třídy pro děti z Kounic, Týnice, Cihelny, Vinice, Černík.
1928 Škola se stěhuje do zámecké budovy, 7 tříd pro 179 dětí z Kounic, Černík, Vykáně.

V zámku byla také sborovna, školní kuchyně, šatna, dílna.
1939 Přibyla měšťanská škola v zámku.
1941 Škola zabrána německou armádou, výuka pouze v úterý, čtvrtek a sobotu.
1988 Velká rekonstrukce školy v zámku – voda, elektroinstalace, elektrické topení, 

osvětlení.
1990 Požár zámku, škola se stěhuje postupně do hospody, sokolovny, myslivny, kabin na 

hřišti, obchodu.
Nakonec využívala 3 objekty: novou MŠ, bývalý obchod a 2. stupeň bývalou školu ve 
Vykáni.
Navíc ještě sokolovnu v Kounicích pro výdej obědů, vařilo se v Poříčanech.

1999 Slavnostní otevření nové školy na místě bývalého koupaliště. 141 dětí, 13 učitelů, 1 
vychovatelka družiny.
9 tříd, kapacita 222 žáků, 4 odborné učebny, školní kuchyň s jídelnou, školní družina.
Možnost využívat fotbalového a tenisového areálu v blízkosti školní budovy.

2002 Škola vstupuje v listopadu do právní subjektivity, spojuje se se školní jídelnou.
2006 V září postaveno víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
2007 Areál školy oplocen.
2008 Od července slouží nová příjezdová komunikace a parkoviště. 

Škola organizuje Mistrovství ČR veteránů v silničním běhu.
2009 Škola organizuje oslavu: 10 let od otevření nové školy
2010 Škola organizuje oslavu: 350 let školství v Kounicích
2014 Slavnostní otevření přístavby (4 velké vybavené učebny, 2 kabinety, hala, zázemí) 
2015 Otevření sportovní haly
2017 Otevření nového víceúčelového hřiště
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Příloha 2 – Přehled tříd a zaměstnanců v květnu 2018
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Příloha 3 – Školní noviny 2017/2018



                                     

 

Školní noviny / listopad 2018 /číslo 93/Základní škola Kounice 

1 

Milá Česká republiko!
Už je to 100 let, co jsme samostatný stát. Bylo by fajn mít slovenské bratry, ale teď jsme sami za 

sebe! Narodila se ti spousta důležitých lidí, nejen pro tebe, ale i pro svět. Přejeme si, ať má každý z nás rád 
svou vlast a má pro to důvod. Buďme všichni poctiví, žijme v míru a buďme k sobě hodní, jinak se nikam 
nedostaneme. Každý problém vyřešme v dobrém. Přejeme ti, aby nás vedli rozumní lidé. Když slyšíme naši 
hymnu a vidíme stoupat naši vlajku, máme zvláštní pocit. Doufáme, že lípa, kterou jsme dnes zasadili, bude 
vzkvétat stejně jako ty. Jsme rádi, že žijeme právě zde, v České republice. Snad naše děti budou říkat to 
samé. Děti ze ZŠ Kounice

 

 

 

 

 

Projekt – 100 let od založení Československé republiky
Celý týden pracovali kluci a holky z 1. až 5. tříd na projektu 
„100 let od založení Československé republiky“. Prvňáci se 
věnovali české vlajce, děti z 2. A zjišťovaly informace o 
vzniku české hymny a děti z 2. B vytvořily vlajku prezidenta 
České republiky. 3. A zaplnila korunu národního stromu 
informacemi o republice a 3. B se pustila po stopách státního 
znaku. Čtvrťáci navrhovali poštovní známky a hledali na 
mapě republiky památná místa. Páťáci se zabývali osobností 
prvního Československého prezidenta. Tomáš Garrigue 
Masaryk pak zasedl do křesla pro hosta, kde ho pro žáky naší 
školy vyzpovídal zkušený moderátor. Výstavu k výročí si 

můžete prohlédnout v přístavbě naší školy nebo na fotografiích na webu školy. Vendula Dovole

100 let první republiky 
Psal se rok 1918, kdy Češi a Slováci toužili po životě ve 

společném, svrchovaném státě, který se stal skutečností. 
Československo, nová republika na mapě Evropy, vykročilo
s nadějemi na cestu dějinami a záhy si získalo mezinárodní respekt a 
uznání. Prvním prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. První 
ministr financí byl Alois Rašín, který se zasloužil o ekonomický 
rozvoj. 28. října vyšel první zákon o samostatném Československu.

Karel Kramář byl politik, předák mladočeské strany a první 
ministerský předseda ČSR. Československo se stalo hned po založení
jedním z nejvyspělejších států střední Evropy, největší zásluhu na 

tom měli především Alois Rašín a Tomáš Garrigue Masaryk.
Štěpán Pánek Matyáš Procházka
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https://olomoucky.cz    http://www.statnivlajky.cz

https://www.ceskatelevize.cztp://www.technicalmuseum.cz 

Znáte správné odpovědi?

1. Kdo byl 1. prezident Československa?

a) E. Beneš b) T. G. Masaryk c) V. Havel

2. Kdy vznikla Česká republika?

a) 1918 b) 1961 c) 1993 

3. Kdo byl 1. prezident České republiky?  

a) M. Zeman b) V. Havel c) T. G. Masaryk

4. Kdy byla Sametová revoluce?

a) 1989 b) 1990 c) 1889

5. Kdo je nynějším prezidentem?

a) V. Klaus b) E. Beneš c) M. Zeman

6. Kdy vzniklo Československo?

a) 1818 b) 1918 c) 1945

7. Doplňte chybějící slova.

………… domov můj,

kde ………… můj?

………… hučí po lučinách,

bory ………… po skalinách, 

v sadě ………… se jara květ,

…………… ráj to na pohled!

A to je ta krásná ……………,

země ……………, domov můj,

země česká, domov ……………!
Róza Adámková, Klára Koudelová
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Rozhovor s panem ředitelem

Od letošního školního roku stojí ve vedení naší školy pan ředitel Mgr. Ladislav Jedlička. Připravili jsme si 
pro něj několik otázek a požádali jsme ho o rozhovor. 

1. Líbí se vám naše škola?

Líbí!!!

2. Na které škole jste předtím učil?

Ve Staré Boleslavi.

3. Plánujete nějakou změnu?

Zatím nějakou velkou změnu neplánuji, ale změnil 

jsem web a zakázal telefony.

4. Jaké máte koníčky?

Atletika, basket a mám rád hodně přírodu,

hlavně hory.

5. Čím jste se chtěl stát v dětství?

Popelářem, veterinářem a pilotem.

6. Jaký máte nejraději školní předmět?

Tělocvik a přírodopis, vlastně to, co mám 

vystudované.

7. Jakou školu jste vystudoval?

Přírodovědeckou fakultu na UK FTVS, říkali nám ŠVIHADLA J .

8. Kde bydlíte?

V Praze - Běchovicích.

9. Co je ve vaší funkci nejtěžší?

Papírování.

10. Co si myslíte o žácích na naší škole (jak na vás působí)?

Slušnější než na jiných školách. Pohybově zdatní, otevřenější a je tu veselá atmosféra.

11. Jaký jste měl největší sportovní úspěch?

Půl maraton.  A jinak považuji za úspěch horolezectví, že jsem překonal pár čtyřtisícovek, které jsem 

lezl tak 3-4 dny.

12. Kolik máte dětí? Jak staré?

Mám 6letého syna a čekáme s manželkou chlapečka. Má se narodit koncem Vánoc. Já ale doufám, že 

se narodí až v lednu.

Děkujeme za rozhovor! 
Anička Rybenská, Kristýna Pokorná
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Naši nejmenší
ZŠ Kounice má v letošním školním roce pouze jednu první třídu, kterou navštěvuje 24 

žáků a žákyň, z toho je 11 dívek a 13 chlapců. Třída prvňáků se nachází v přístavbě naší školy 
a je vybavena novými lavicemi a židlemi, které jsou nastavitelné dle výšky dítěte. Ve třídě je 
též dostatek prostoru pro umístění koberce, který nám slouží nejen k rannímu kruhu, ale též 
k plnění různých úkolů mimo školní lavice. Také v rámci výuky využíváme dostatek volného 
prostoru před třídou, kde mají děti nachystané úkoly, vztahující se tematicky k obsahu hodiny. Naši 
prvňáčci mají za sebou dva měsíce školní docházky a většina z nich jsou už vzorní školáčci, kteří zvládají 
své nové povinnosti. Děti se v průběhu prvních školních týdnů seznamovaly s novými spolužáky, 

s prostředím třídy a školy, zvykaly si na 
nový režim dne a plnění školních úkolů.
Děti se též učily novým sociálním 
dovednostem v rámci třídy, při kterých 
jim pomáhala třídní pravidla. Abychom 
podpořili vzájemnou spolupráci a 
pozitivní komunikaci v rámci třídy, děti 
absolvovaly v rámci projektu Etické 
dílny program: Hrajeme si spolu. Tento 

program obsáhl dvě vyučovací hodiny a 
děti si při něm pod vedením lektorky 
paní Rút Kořínkové měly uvědomit 
důležitost spolupráce a kamarádství 
nejen při hře, ale i v běžném životě. Děti 
si společně zahrály pohádku O velké 

řepě, zacvičily, zazpívaly a vzájemně si pomáhaly při plnění dalších úkolů.
Prvňáčci se snaží a jsou velmi učenliví, na konci října již umí přečíst první slova a krátké věty, zapsat 
hůlkovým písmem přečtená slova, porovnávat a sčítat čísla od 1 do 5, poznávat geometrické tvary. Děti se 

naučily nové básničky, svou třídu vyzdobily obrázky s podzimní tématikou a v hodinách tělocviku již 
úspěšně absolvovaly většinu atletických disciplín. Děti byly hodnoceny zpočátku motivačními razítky a nyní 
již dostávají své první známky, většinou jedničky, na které jsou náležitě pyšné.

Alice Adamcová

Rozhovor s prvňáčky

Od září k nám chodí prvňáčci a my jsme se jich po 
dvou měsících zeptali na pár otázek. 

1. Jaký předmět vás nebaví? 
Matematika

2. Co vám v jídelně nejvíc chutná?
Špagety. 

3. Na co se těšíte do školy?
Na kamarády.

4. Chtěli byste se vrátit do školky?
Ne.

5. Jaký předmět máte ve škole nejraději?
Tělesnou výchovu s panem uč. Urbanem.              

Bára Svatošová, Týna Lhotská 
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Masáže MISP ve druhých třídách
Tři dvouhodinové lekce masáží mají za sebou kluci a 
holky ze druhých tříd. Jejich měsíční snažení bylo 
zakončeno udělením certifikátu, který malé maséry 
opravňuje k provádění masáží. Program, kdy se děti 
masírují navzájem mezi sebou, začíná vždy otázkou 
"Mohu tě namasírovat?" po které přichází na řadu 15 
jednoduchých masážních tahů na zádech, ramenou, 
rukách a hlavě. Vzájemné masáže vedou k 
celkovému zklidnění, k lepší atmosféře ve třídě a 
stmelují děti dohromady. 
Zmiňovaná aktivita má několik základních výhod pro 
děti, učitele, školu jako celek a rodiče. U dětí je 
rozvíjen pocit individuality a uznání, objevuje se 
snížení stresu, zlepšení koncentrace, rozvoj respektu k 
vrstevníkům a zvýšení sebevědomí. Učitel si během 
lekcí i po nich všimne větší harmonie ve třídě, klidu 
při práci a vyšší koncentrace žáků na činnosti. 
Výhodou pro školu je jistě větší smysl pro školní 
identitu, pocit jednoty a program je zároveň výbornou 
prevencí šikany ve třídě. V neposlední řadě mohou 
výhody sledovat i rodiče, kteří při aktivním zařazování 
masáží pozorují zklidnění dítěte, snadnější zvládnutí některých úkolů nebo zlepšení sourozeneckých vztahů. 
Bonusem pro rodiče budiž i možnost využít "certifikovaného maséra" denně v pohodlí domova :).

Vendula Dovole

Žijeme v mraveništi

Naši třídu 2. A provází v tomto školním roce projekt o Ferdovi 
Mravencovi. Nejen že si čteme příběhy Ondřeje Sekory a tvoříme 
k příběhům pracovní listy, které na konci roku svážeme do knihy, ale 
zpíváme si i mravenčí písničky, malujeme obrázky, modelujeme a 
vytváříme. 
Celá naše třída je jedno velké mraveniště, a to doslova. Děti jsou živé, 
neposedné, upovídané, ale také tvořivé, aktivní a rády pracují. A tak 
máme i třídní pravidla: Jak přežít nejen v mraveništi, třídní 
samosprávu: Jak to chodí v mraveništi, čtenářský metr: Beruščiny 
„knihochvilky“, Práci pro rychlé mravence atd.

Kdybyste měl někdo nápady, kde načerpat další inspiraci do našeho 
mravenčího hemžení, rádi vás přivítáme.

Radka Doktorová

Hejného matematika aneb 

potýkáme se s logikou

Jak vnímáme matematiku, používáme čísla, jejich vztahy, matematické operace, jak o 
nich přemýšlíme, jak logicky uvažujeme – to je základní otázka Hejného matematiky.
Děti v 2. A jsou od první třídy vzdělávány v matematice Hejného metodou. Seznamují 
se s různými prostředími, která je provázejí čísly a jejich vztahy. A poznávají je hravou 
formou s různými matematickými operacemi. 
Zajímavé na výuce je hlavně to, že děti nejvíce samy objevují principy číselných vztahů a matematických 
operací a učí se navzájem. Učitel je pouze jakýmsi navigátorem či koordinátorem, který pomocí otázek nutí 
děti přemýšlet a hodnotit jejich logické uvažování a vlastní počítání.
Zkusíte si s námi nahlédnout do některých prostředí? Radka Doktorová
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Jablíčkový kompot ve 2. B

Máte teď na podzim přebytky jablíček? 
Děti z 2. B vám poradí, jak s nimi 
naložit. Druháčci si totiž sami 
vyzkoušeli uvařit dobrotu, která 
provoněla celou školu. 
Nejprve si kuchaři a kuchařky museli recept na 
jablíčkový kompot složit z rozházených vět a pak už se 
pustili do práce. Kluci a holky jablíčka omyli a oloupali. 
Potom je rozkrájeli na malé kousky. Na rozpuštěném 
másle ovoce lehce podusili, zasypali trochou třtinového 
cukru a nechali zkaramelizovat. Pro tu správnou vůni 
přidali skořici a hřebíček a vše zalité vodou nechali chvíli 
povařit. Kdo chce, může přidat i nastrouhanou 
citrónovou kůru. Voňavou pochoutku mohou druháci s 
klidným svědomím doporučit - po dobrotě nezbylo v 
hrnci vůbec nic.

                  Vendula Dovole
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JSEM RÁD/A, ŽE JSEM TŘEŤÁK
Na co se ve třetí třídě nejvíc těším:

- na tělocvik a matematiku
- na výtvarnou výchovu
- na angličtinu
- na školu v přírodě
- na hezké známky
- na Noc s Andersenem

- na Ježíška
- na vyjmenovaná slova

Trošku se obávám:
- že pro mě bude třetí třída moc těžká
- že nebudu umět angličtinu a češtinu
- že budu mít špatné známky na vysvědčení
- že propadnu z angličtiny
- že mi nepůjdou vyjmenovaná slova
- že nezvládnu matematiku
- že budu zlobit

Přál/a bych si, abychom letos:
- jeli na školu v přírodě a na výlety
- jeli do Rudolfina a do Divadla Gong

- jeli do čokoládovny
- zažili legraci

- měli Noc s Andersenem

- abych udělal nový rekord v běhu na 1 500 m

JAK JSME PŘIPRAVOVALI MRKVOVÝ SALÁT
V prvouce jsme se učili o ovoci a zelenině, a tak jsme si do 
školy přinesli potřebné suroviny a připravili si pochoutku plnou 
vitamínů. Je to snadné, zvládne to každý kluk i holka.  Zde je 
recept:

1. Připravíme si 2 mrkve, 1 jablko, citron, cukr, škrabku, 
struhadlo, mísu, lžíci.

2. Oloupeme mrkev a jablko. 

3. Vykrojíme jádřinec a ovoce i zeleninu umyjeme.
4. Nastrouháme na jemném struhadle.
5. Přidáme cukr a zakapeme citronem.
6. Vše zamícháme a sníme.
7. Nakonec po sobě uklidíme.

Přejeme dobrou chuť!            Honza, Štěpánka, Adélka, Adam N.

TŘEŤÁCI V DIVADLE

Mnohým z nás se splnilo přání a opět jsme se vypravili do Divadla Gong v Praze, tentokrát na představení 
Devatero pohádek podle knihy Karla Čapka. S pošťákem Kolbabou jsme procestovali kus světa, potkali 

přitom kouzelníka, loupežníky, princeznu Zubejdu, kocoura Jůru 
a spoustu dalších postav. Cesta to byla strastiplná, ale všechno 
dobře dopadlo a zamilované psaníčko bez adresy se nakonec 
dostalo do správných rukou. Více se můžete dozvědět, když si 
knížku Devatero pohádek sami přečtete. Všem holkám i klukům 
se pohádka moc líbila a už nyní se těší na další návštěvu divadla. 
Na fotce můžete vidět, jak nám to slušelo.           Mirka Roudnická 

PÍSEŇ 3. B

My jsme žáci třeťáci,
máme rádi legraci.
Tělocvik, matiku,
máme všichni v malíku.

Nejsme žádní rošťáci,
říkáme si koumáci.
My jsme prima kámoši,
jedničky nás potěší.

My jsme dobří 
kamarádi,
naši školu máme rádi.

Očekávám, že se letos naučím: 
- nové věci
- angličtinu
- vyjmenovaná slova
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Představujeme vám paní učitelku 3. A

Letos se náš učitelský sbor rozrostl o novou paní učitelku Evu Hanušovou, která je třídní 3. třídy. Požádali 
jsme ji o rozhovor a ona nám ráda vyhověla. 

1) Co jste vystudovala?

Vysokou školu učitelství pro první stupeň ZŠ Hradec Králové.

2) Jaký předmět máte nejraději?
Tělocvik, hudební výchovu, výtvarku, ale také čtení.

3) Jak se vám tu líbí?
Moc, je tu krásné prostředí a atmosféra.

4) Co jste dělala předtím, než jste sem nastoupila?
Studovala jsem.

5) Odkud pocházíte?
Z Miletína v Královéhradeckém kraji.

6) Chutná vám ve školní jídelně?
Velmi, bojím se, že přiberu.

7) Hrajete na nějaký hudební nástroj?
Ano, na klavír a na flétnu.

8) Co nejraději děláte s dětmi?
Tvoření různých věcí, mám pocit, že z toho mají radost.

                                                                                               Děkujeme za rozhovor. Kristýna Pokorná, Iveta Forejtová     

Čtvrťáci

Přestože školní rok začal teprve nedávno, už jsme toho 
zažili neuvěřitelně mnoho. 
Začátkem září, když bylo ještě teplo a sluníčko nám 
hřálo do tváří, jsme si oživili výuku přírodovědy tím, že 

jsme se učili venku pod vrbou.  Moc se 
nám to líbilo, protože jsme měli pocit, 
že se vlastně ani neučíme J. Nebýt 
tedy učebnice. 
Začátkem října jsme se vydali do 
Nymburka na dopravní hřiště, kde jsme 

si zopakovali pravidla silničního 
provozu a poskytnutí první pomoci. 

Po teoretické části jsme se přesunuli ven, abychom si 

osvěžili jízdu na kole. Ze začátku to byl těžký úděl, 
ale když jsme jeli tak páté kolečko, bylo to easy J.

         Andrea Rozkydalová



9 

Páťáci 
Ve čtvrtek 4.10. navštívila pátá třída dopravní hřiště. Do Nymburka jsme přijeli po osmé 
hodině ráno a ihned jsme začali s teorií. Děti poslouchaly výklad a aktivně se do něj 
zapojovaly. Po teoretické části následoval zkušební test, který obsahoval dvacet otázek 

na všechny možné dopravní situace včetně značek a křižovatek. Po testu jsme konečně 
vyrazili na hřiště. Zde si to děti užily nejvíce. Jezdily na kolech po hřišti a musely se 

řídit značkami na silnici. Ne pro všechny to byl lehký úkol. 
Přesto nakonec téměř všechny děti získaly cyklistické 
průkazy.
            Jitka Manželová

Šesťáci žijí pravěkem
V 6. třídě jsme se ve výtvarné výchově a dějepisu přenesli do 
doby 3,5 milionu let před naším letopočtem za naším 
předkem jménem Homo habilis. Kreslili jsme jeho portrét a 
někteří se i pokusili vyrobit jeho zbraně – sekáč a úštěp. Dále 
jsme se podívali do jeskyní jménem Altamira ve Španělsku a 
Lascaux ve Francii, které se proslavily zachovalými 
jeskynními malbami. Také jsme vyrobili 

vlastní menší verzi jeskyně u nás na chodbě, 
na kterou se můžete přijít podívat. Seznámili 
jsme se i se slavným malířem pravěku, 
Zdeňkem Burianem.

Alena Čápová, 6. třída

 

Preventivní program v 7. třídě

V tomto školním roce jsme si nejvíc užili program „Život v mediální džungli“. Paní lektorka Rút Kořínková 
byla velmi milá, hodná a sympatická. Mluvila s námi o tom, jak se máme chovat na internetu a 

jaká nebezpečí nám tam hrozí. Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí. Víme už, co to jsou 

média, co je to grooming, netolismus nebo sexting. Uvědomili jsme si, kolik času trávíme 
užíváním médií. Pořad byl velmi zajímavý a rádi bychom se s paní Rút potkali znova. Někteří se 
dokonce rozhodli, že čas na počítači a mobilu omezí a raději budou chodit ven s kamarády.  Do

příštího čísla časopisu pro vás připravíme anketu na toto téma. 
Sedmáci



10 

Život v osmé třídě

Kuchařské umění - muffiny
Skoro každý je rád peče a určitě každý je rád jí. Holky z osmé třídy se rozhodly tyto dvě věci 
skloubit a udělaly si výborné mrkvové muffiny. Jelikož jich udělaly spoustu, rozdělily se i 

s učitelským sborem a družinou, která jim uvolnila místo k vaření. Muffiny byly výborné a 
my děkujeme paní učitelce Molinské za odborné vedení J

Aneta Rajtmajerová

Podzimní tvoření - dýně
Každý zná tradici o dlabání dýní a tvoření děsivého obličeje a toho se chytly i holky z osmičky. Vydlabaly a

navrhly spíše roztomilé hlavy než strašidelné. Pomáhaly si mezi sebou a vytvořily originální a krásné dýně. 
Jednu můžete najít i na pozemku školy. Ostatní zdobí domy umělkyň a čekají na dušičky i Halloween.

Aneta Rajtmajerová

Dny architektury
Dne 29. 9. byl Den architektury. Mohli jste se podívat do výjimečných míst. Já si vybrala výlet do Národní 
galerie v Praze. Měla jsem šanci projít si krásné staré místnosti s nástěnnými malbami. Mohli jsme si 
prohlédnout i nádherné malby pánů a dam. Viděla jsem zbroj rytířů i pušky, kterými stříleli. Připraven byl i 
zábavný program pro malé, hledání ornamentů, zajímavé otázky, na které jsme odpovědi našli v galerii.  

Aneta Rajtmajerová

Devátá třída
V pondělí 22. 10. jsme měli besedu na téma „Sex, láska a vztahy“. Paní Rút Kořínková, 
lektorka Etických dílen, byla velice milá a otevřená. Nejdříve se nám sama představila a pak 
jsme si dvě hodiny povídali. Dostali jsme rady do života, například o tom, jaký je rozdíl 
mezi zamilovaností, láskou a sexuální přitažlivostí a jaké existují možnosti antikoncepce.
Víme, že máme spoustu času na zahájení intimního partnerského vztahu, že je důležité 
předcházet rizikovému sexuálnímu chování nebo že nechráněný pohlavní styk představuje 
velké nebezpečí. Uvědomili jsme si spoustu důležitých věcí a každý z nás si na tuto besedu 
určitě v budoucnu vzpomene. 

Preventivní programy Etické dílny
Po velmi dobrých zkušenostech s programy organizace Hope4kids, z.s. jsme se i letos rozhodli pro jejich 

volbu. Ve spolupráci s paní lektorkou Rút Kořínkovou a s třídními učiteli jsme vybrali 11 programů, které 
budou ve třídách realizovány od října do února. 
Již proběhl v první třídě program Hrajeme si spolu, ve 3. B program Jak se stát dobrým kamarádem?, v VI. 

a VII. třídě jsme otevřeli téma Život v mediální džungli. V pondělí 22.10. se osmáci zamýšleli nad otázkou 
Vážíš si svého těla? a v IX. třídě se hovořilo na téma Sex, láska a vztahy. Zbývající programy se budou 

konat postupně až do února. Zvolená témata jsou vybírána adekvátně věku dětí i aktuální situaci ve třídě. 
Vždy je ve třídě přítomen učitel. O tématu s dětmi hovoříme i po jeho skončení, dále jej rozvíjíme a 
zpracováváme. Zjišťujeme i zpětnou vazbu od dětí i lektorky. D. Sedláková

Jak se stát dobrým kamarádem? – program pro 3. třídu očima Štěpánky Heřtusové

V pondělí 15. října jsme měli program Jak se stát dobrým kamarádem? V učebně první třídy na nás čekala 
paní Rút, která nás učila, jak být dobrými kamarády. Nejprve jsme si říkali, jaký by měl kamarád být. Měl 
by být hodný, laskavý, upřímný, vtipný, dodržovat sliby a měl by umět pomáhat. Potom jsme si napsali test, 

jestli jsme dobří kamarádi. Pak jsme hráli hru Na prince, draka a princeznu. Nakonec jsme vyráběli přáníčko 
pro kamaráda. Program byl moc užitečný! A moc se nám líbil!

Hope4kids
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Naše spolužačka studuje v zahraničí

Žákyní sedmé třídy ZŠ Kounice je i Karolína Muchová, kterou však na chodbách 
naší školy nepotkáte, stejně jako jejího bratra Davida, žáka IV. třídy. Už dva roky 
žijí s rodinou v Chesteru. Zajímalo nás, jak Kája zvládla takovou velkou změnu a 
jaké to je, studovat v jiné zemi. Požádali jsme ji o rozhovor a ona ráda souhlasila. 

1. Jaké jsou ty největší rozdíly mezi českou školou a školou v Anglii?

Jako největší rozdíly bych viděla, že žákům začíná povinná školní docházka dle 
věku, nikoliv dle způsobilosti a to už od čtyř let věku (viz tabulka). Další rozdíl je, 
že každá škola se prezentuje vlastní uniformou s logem, kterou si každý žák 
zakoupí. Dokonce i oblečení na TV je jednotné a s logem školy.   Druh známkování  
- žáci tu dostávají slovní hodnocení. Učitelé kladou velký důraz na to, aby žáci 
porozuměli učivu při vyučovací hodině. Pokud žák probírané látce neporozumí, 
požádá učitele o konzultační hodinu, stejně jako na vysoké škole v ČR.  Ve škole 
mám svoji vlastní skříňku, kam si ukládám veškeré školní pomůcky. Do školy nosím 
pouze menší batůžek, kde mám svačinu a psací potřebyJ Další rozdíl je, že tu děti 
chodí do školy i s antibiotiky, které žákům pak v uvedeném čase od pediatra podávají 
asistentky. V Anglii se absence žáků moc netoleruje a je sledována školským úřadem. 
Pokud si žák zajede s rodiči v době školy např. k moři, má neomluvenou absenci, při 
absenci větší než 5 dní je pokutována částkou £100 (3000 Kč). Domácí úkoly se tu 
dostávají nárazově, spíš moc ne J. Ve výuce se dbá na grafickou + praktickou 
stránku. Např.: v rámci geografie žáci navštěvují zajímavé země, např. Island 
s geotermální činností. Úspěšní studenti reprezentují školu v divadelních 
představeních v rámci předmětu (drama), např. v Londýně, Paříži či New Yorku. Při 
poznávání jiných kultur jezdí studenti vyšších ročníků na studijní pobyty, například do 
Afriky, aby poznali hodnoty života.
 

2. Jaké jsou tvoje oblíbené předměty?
Moje oblíbené předměty jsou zeměpis, někdy tělocvik a vědy, když děláme pokusy třeba 
s ohněm (paní učitelka hasila J)

3. Jakou střední školu bys chtěla studovat?

Střední škola se rozhoduje až rok před ukončením high school (15let), na výběr mám ještě 
dost časuJ

4. Vrátíš se do Česka?
Chtěla bych.

5. Máte v Anglii nějaké předměty, které tu u nás nejsou?
Ano, náboženství s filozofií, volitelný druhý jazyk- španělština, němčina, můj brácha David se učí 
francouzštinu. 

6. Jak se připravuješ na zkoušky u nás? 
Na přezkoušení se připravuji skoro každý den po příchodu ze školy. Předměty střídám a učím se, že si dělám 
výpisky z referátů, které jsou vyvěšeny na webových stránkách různých škol.  Také si průběžně zapisuji
poznámky z Nikčiných sešitů, ale hlavně si pročítám látku z učebnic. V neposlední řadě každou sobotu 
navštěvuji českou školu v Manchesteru. 

7. Máš tam nějaké koníčky?
Ano, jezdectví, tenis, netball, street dance a také jsem si vyzkoušela veslování.

------------------- Primary 

school

Primary 

school

Primary 

school

High school

Třídy Reception Year 1-Year 2 Year 3-Year 6 Year 7-Year 11

Věk 4 roky 5-6 let 7-11 let 12-16let
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8. Co bylo na přechodu nejtěžší?
Určitě jazyková bariéra, neznámé prostředí + nové bydlení ve městě a noví spolužáci. Ale zvykla jsem si 
rychleJ

9. Jaký jazyk se učíte a jak ti jde?
Učím se španělštinu, myslím si, že mi jde moc dobře.

10. Po čem se ti stýská?
No, v první řadě se mi stýská po babičkách/prababičkách + dědečcích, pak po 
kamarádech, ale také po koních, se kterými jsem trávila čas, jak v sedle, tak ve 

stáji.
11. Změnila bys něco na naší škole?

Třeba něco napadne vás po přečtení mých řádků…

Děkujeme Káje za rozhovor a přejeme hodně štěstí ve studiu jí i 
Davidovi. Děkujeme i mamince, paní Martině Muchové, za souhlas 
s rozhovorem a za spolupráci při přenosu informací J

Karolína Muchová, Nikola Vaňkátová

Rozhovor s Natkou Reitzovou 
Jak víte, tato škola je založena sportovně, některé děti sportují i mimo školu. Například Natka Reitzová. Její 
sport je basketbal, na který jsme se optaly a snažily se co nejvíce poznat její basketbalový život.

1. Od kdy hraješ?
Od půlky první třídy.

2. Za koho hraješ?
Hraji za Sadskou a Slovanku.

3. Vyhrála jsi někdy něco sama za sebe?
Ano, nějaké poháry.

4. Proč hraješ?            
Protože mě to baví a dělala to i sestra, tak jsem se chtěla opičit.

5. Hrála jsi někdy něco jiného?     
Ano, fotbal a dělala jsem balet.

6. Jak to máš s dojížděním?     
Ano, dojíždím do Sadské a do Prahy.

7. Hraješ jediná z rodiny?   

Ano, hraju jediná z rodiny, ale moje sestra taky hrála.
8. Vidíš v tom budoucnost?    

Může být, ale spíš ne. Lucka Trnková, Aneta Rajtmajerová

Anketa
Který z těchto fotbalových kouzelníků je neoblíbenějším idolem našich žáků? Na to se zeptaly naše 

nové redaktorky Nikča a Týna. 
Nejlepší hráč MS v Rusku 2018 a nejlepší fotbalista světa za minulou sezonu Luka Modrič vedle 

svých ostřílených rivalů neměl šanci. O první místo svedli boj Cristiano a Lionel. Ronaldo s počtem 67 
hlasů naši anketu vyhrál. Messi získal jen o pár hlasů méně, a to 56.

a) Cristiano Ronaldo 

b) Lionel Messi

c) Luka Modrić

Nikča Vaňkátová, Týna Lhotská
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Škola je jako každý rok zapojena do projektu 
„Recyklohraní aneb ukliďme si svět“.

Pokud máte doma nějaký vysloužilý elektrospotřebič jako například:

Rádia
Televizory (LCD/Plazma)

Počítače
LCD Monitory

Drobné kuchyňské spotřebiče
Mobilní telefony
Tablety

Tiskárny
Fotoaparáty
Použité baterie (AA, AAA, 
atd…)
Tonery

a další spotřební elektroniku …

Neváhejte tyto spotřebiče přinést, zabráníte tím znečišťování životního prostředí a zároveň škole pomůžete 
sbírat body, za které získá různé pomůcky, výukové materiály nebo sportovní potřeby a hry.
Předem moc děkujeme, že nám pomůžete. Libuše Čelakovská

 

Školní akce
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PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 

ZEMĚPIS 6

Problémy v Africe: malérie
Pomyslná čára, která spojuje místa se stejnou zeměpisnou délkou, se jmenuje ...Polednice.

ZE 7

Původní africký kmen: Keříkovci 
Co víš o JAR?  Žijí tam přisněhovalci.
Spojovačka: Stolová hora = 2. nejhlubší jezero v Africe

Křížovka: Jaká zvířata žijí v savaně? Krokorýři
ZE 8

Nejvyšší hora Krušných hor? Krušovice!
HDP = hrubý dopravní prostředek

Jaký přirozený přírůstek má většina evropských zemí? 
· hnědé vlasy, modré oči
· ropu, děti
· děti se núdí 

Kdy a kde se budou konat nejbližší olympijské hry? 
· v úterý v Kounicích
· zejtra na velkém
· květen 29.3.

Co je to paralympiáda? 
· zlomenina 

· postižená olympiáda
· běh, kde běhají kluci
· to závodějí důchotci

ZE 9

Přehrady na Vltavě jsou … Orlík, Slapy, Křemík…
Nejteplejší minerální pramen ČR je … Macocha

Kralický Sněžník přejmenován na Králičí Jeseníky 

VL 5 

Proč se střídá den a noc? Abysme si odpočinuli.
Jaká byla záminka k zahájení 1. světové války? Protože zabyly jejich náčelníka.
Vynálezcem obloukové lampy byl František Basamát.

VL 4

Složení půdy: cihly, trámy, malta….
Rodokmen je strom, na kterém jsou moji předci. 

ČJ
Oko = orkán k vidění
Pravopis: Listy osyky mají dlouhé řapyky. 

Nářečí hanácké převeď do spisovné češtiny: Jednó v noce šli dvá kluci na rake. 
= Jednou v noci šli dva kluci na rokový festival. 

Josef Kajetán Tyl napsal hru…. Vidlovačka.
Čím se proslavil J. K. Tyl? Vedl Habsburky do války.

Omluvenka v ŽK: Omluvte Aničku, měla skřipku.
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Vybarvi listy i plody a spoj, které k sobě patří. Najdeš i správná jména?

     

    

 

             

    

        

 

    

     

Eliška Jíchová, Kája Dobrovolná

jírovec maďal

jeřáb

javor

lípa 

buk

dub
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Ahoj kamarádi!

Doufáme, že se vám první číslo časopisu 
líbilo. Letos ho pro vás připravuje tahle 
parta redaktorů. Každá třída v něm najde 
místo pro své články a velkou oporu 
máme ve spolupráci s našimi učiteli. Moc 

jsme se na vás po prázdninách těšili a už 
teď přemýšlíme o nových nápadech a 
článcích. Máte-li nějaký nápad vy,

budeme moc rádi, když se o něj s námi 
podělíte. Doufáme, že vás školní časopis 
zaujme i pobaví. Kontaktovat nás můžete 
na našem emailu: 

casopiskounik@seznam.cz

výsledky testu ze str. 2: 1. b, 2. c, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b

Školní noviny pro vás připravují žáci volitelného předmětu mediální výchova.

foto redakce: (zleva 1. řada) Eliška Jíchová, Karolína Dobrovolná, Kristýna Lhotská, Nikola 
Vaňkátová, (zleva 2. řada)Matěj Macháček, Jakub Obořil, Klára Koudelová, Rozálie
Adámková, Bára Svatošová, (zleva 3. řada)Aneta Rajtmajerová, Lucka Trnková, Kristýna

Pokorná, Anna Rybenská, Iveta Forejtová, (zleva 4. řada)Štěpán Pánek, Matyáš Procházka 

vyučující: Dagmar Sedláková

ZŠ Kounice / listopad 2018

kontakty: casopiskounik@seznam.cz, zskounice@volny.cz
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Vánoční trhy v Kounicích 2018

       

Krabice od bot

Každý rok hledáme charitativní projekt, který bychom podpořili. Tentokrát se naše škola rozhodla zapojit do 
akce Krabice od bot.  V ČR je tato aktivita velmi oblíbená a sběrná místa fungují na 143 místech už 30 let a

navazují na více jak 150 letou tradici ve více než 10 zemích světa. Během 14 dnů jsme sbírali drobné dárky
pro děti od 0 do 17 let. Mezi dárky, které jsme nasbírali, byly hlavně knížky, plyšáci, auta, panenky, 
bižuterie, výtvarné potřeby, školní potřeby, oblečení, společenské hry, kosmetika, hlavolamy, puzzle…. 
Dohromady jsme zabalili neuvěřitelných 91 dárků. Předali jsme je na sběrná místa v Klánovicích a v Praze 
Nuslích. Moc děkujeme, že jste se zapojili s námi.  E. Jíchová, K. Dobrovolná

Foto: Jindřich Domín
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Sáňkovačka
Od pondělí připravovali naši žáci tratě, v pátek byla trať 
v téměř ideálním stavu. Ani páteční noční sněžení 
nezabránilo úspěšnému průběhu 30. ročníku 
Mikulášského běhu kounickou Sáňkovačkou v sobotu 1. 
12. 2018. Spolupráce organizátorů ze Sokola Kounice a 
AK ZŠ Kounice byla tradičně na výborné úrovni. Přišlo 
a přijelo 128 účastníků. Nejmladšímu účastníkovi bylo 
pouze 15 měsíců. Všichni si odvezli kromě pěkných 
zážitků i keramické mikulášské medaile a sladkosti od 

Mikuláše! Rekordy kvůli sněhu nepadly, ale to nikomu 
nevadilo! My, deváťáci, jsme měli za úkol organizaci 
běhu, vyvěsit výsledky běhu a zajistit teplý čaj, aby 
běžcům nebyla zima.

J. Urban, M. Procházka

Mikuláš v mateřské škole 

Dne 5. 12. někteří z deváté třídy, Lucie Fadrhoncová (anděl), Anna Rybenská (čert), Šimon Suchan (čert) a 
Matyáš Procházka (Mikuláš) šli do školky v Kounicích postrašit malé děti. Asi okolo 9 hodiny přišli do
jednoho oddělení, kde byly všechny děti. Zabouchali na dveře a vešli, Mikuláš četl knihu hříchů a některé 
děti i pochválil. Nakonec zlobivé děti dostaly černou čmouhu na tváře a musely zarecitovat básničku. Pak 
postupně recitovaly všechny skupinky dětí. Některé děti měly vážně strach, ale některým to bylo jedno.

Všichni dostali balíčky od Mikuláše, dokonce i paní učitelky. Děti měly radost a připravily si na oplátku pro 
Mikuláše psaníčka s obrázky. A.Rybenská

       

Martin na bílém koni – 2.B, 3.A
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První adventní víkend
Dne 1. prosince v Kounicích hráli žáci dramatické 
výchovy divadlo pro seniory. Hra vyprávěla o 
Přemyslovcích a moc se líbila. Jelikož jeden z 
herců onemocněl, musel jeho roli hrát náhradník, 
který text viděl až krátce před vystoupením. Ale 
zvládl to skvěle! A jsme rádi za pomoc. Pak se 
někteří herci přesunuli do obecní knihovny. A v 
krásném betlémě, který byl u stromečků, se ujali 
rolí Josefa a Marie. 

Bylo potřeba se střídat každých 15 minut, abychom 
neprochladli. V knihovně byl připraven teplý čaj a malé 
občerstvení. Marií se na chvilku staly: Klára Pokorná, Aneta 
Macháčková, Lucie Judasová, Aurora Tlamichová, Anna 
Rybenská, Klára Podveská, Sofie Schovancová a Lucie 
Fadrhoncová. Josefa hráli: Šimon Suchan, David Kramář, Jan 
Řehák, Jakub Kvasnička, Matyáš Procházka a Jan Stejskal. 
Každý si to užil a nikomu zima nebyla, protože jsme byli 
dobře oblečeni. Se vším nám hodně pomohly paní učitelky 
Domínová a Doktorová. Bez nich bychom to nezvládli.

A. Rybenská

Dárek pro veverky
Od září do konce listopadu jsme ve škole sbírali dobroty pro veverky. Vše 
jsme pak pěkně zabalili a odvezli do Záchranné stanice Pinky Chvaletice, 
kde naše nadílka udělala ošetřovatelům velkou radost a my jsme od nich 
obdrželi poděkování. 

Dobrý den,
velice vám děkujeme za takové množství dobrot pro veverky. Nevěřila jsem 
vlastním očím. Oceňuji, že si na nás každý rok vzpomenete a jestli se 
nemýlím, už 8 let veverkám posíláte oříšky, bukvice a další "výslužku". 
Letos toho bylo opět požehnaně. V našem okolí se ořechy neurodily, takže 
jsme vděční doslova za každý oříšek. Nic z balíčků od dětí nepřijde nazmar. 
Hodí se nám opravdu všechno včetně slunečnice, bukvic, lískových ořechů 
a sušených hub. Díky!

Katka Soukupová

Děkujeme tímto i my všem našim sběračům!

Exkurze do Toulcova dvora

V listopadu čekal na prvňáčky první 
společný výlet. Navštívili jsme 
ekologické centrum Toulcův dvůr 
v Praze – Hostivaři, kde pro nás měli 
připravený program „Bude zima, bude 
mráz“. Cílem tohoto programu je 
seznámit děti s tím, co dělají lesní 
zvířata v zimě a co je zimní spánek. 
Program je rozdělen na dvě části. První 

část programu se uskutečnila v učebně centra, kde se 
děti seznámily se svou lektorkou a domluvily se na 
pravidlech, která budou dodržovat během celého dopoledne. 
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Po úvodní části si děti vylosovaly kartičky s obrázky 
lesních zvířat a paní lektorka dětem rozdala masky 
zvířat. Děti se staly součástí pohádky, kterou paní 
lektorka vyprávěla. Postupně přicházely ve svých 
maskách na scénu a podle toho, jaké představovaly 
zvířátko, si našly své místečko k bydlení - například 
hromadu listí, větviček, šišek či sena a rozdělily se na 
zimní spáče a nespáče. Na vše to hemžení dohlížel 
Krakonoš, této v pohádce důležité role se zhostila paní 
asistentka Pavla Zedníková. 
Po pohádce následovala dobrá svačinka a po ní jsme 
vyrazili do lesa, jenž je součástí ekologického centra. 

Zde děti rozdělené do skupinek hledaly cestu ke zvířátkům podle jejich stop a poznávaly pobytová znamení 
jednotlivých lesních zvířat. 
Na závěr programu jsme se opět vrátili do tepla učebny a děti si natiskly do zápisníku stopy zvířat a 
dokreslily pobytová znamení k jednotlivým lesním zvířátkům. Při závěrečné reflexi měly děti příležitost říci, 
jaká část programu je nejvíce zaujala, a nejčastější odpovědí bylo hraní pohádky o zvířátkách. Po rozloučení 
s lektorkou se děti odměnily nákupem dobrůtek v obchodě se zdravou výživou a čekala nás cesta domů. 

Alice Mučková

Kája Turková
Minh Thu

Centra aktivit

Naše třída je 2. A. Už od první třídy 
máme jako jediní na škole centra aktivit.

Centra jsou rozdělení dětí ve třídě na 5 
skupin. V každé skupině je jiné zadání 
práce. Ráno, když přijdeme do školy a 
máme centra, tak se zapíšeme na papírek 
(zápisový arch), do kterého centra 
chceme ten den jít.

5 skupin – matematika, čtení, vědy, psaní, ateliér. V každé 
skupině si rozdělujeme role: reportér, časoměřič, čtenář, tišič. 
Reportér říká, co jsme ten den v centrech dělali při závěrečném 
kruhu. Časoměřič měří a hlídá čas, který nám určí paní učitelka 
na splnění práce. Čtenář čte zadání, které si vezmeme na 
začátku. Tišič tiší, když je někdo hlučný. V centrech i rolích se 
střídáme. V listopadu jsme měli centra na téma Rodina.
Formou této zábavy se naučíme spoustu zajímavých věcí, ale 
také komunikaci a spolupráci. Jsme rádi, že pro nás takové 
aktivity paní učitelka vymýšlí.

Evička Ledvinová, 2. A
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Ráno si splním sen,
ať jsme kamarádi jen,
kamarádi jsme navždy,
vždyť jsme všichni šťastní.

Majda Musilová, 2. B

Myšlenková mapa, Zuzanka, 2. A

Výlet do Toulcova dvora
Jak se zvířata chystají na zimu se v pondělí 12. 11. 2018 vydaly zjistit děti ze 
2.B. Brzy ráno odjely autobusem do Střediska ekologické výchovy v Toulcově
dvoře na program „Bude zima, bude mráz“. Během dopoledne se ani chvilku 
nenudily - zjišťovaly, co je to zimní spánek, v rámci divadla si ověřily, které 
zvíře v zimě spí, a které zvíře si musí shánět potravu pod sněhem. Pak se kluci a holky vydali po stopách 

lišky, srnce a bažanta a v lesíku hledali pobytová znamení. Nakonec si děti vyrobily stopařský zápisník, 
který jim při stopování zvířat pomůže. Vendula Dovole

JEŽÍŠEK A VÁNOCE 1. DÍL 

BYLI JEDNOU JEDNY VÁNOCE A BYL MALÝ JEŽÍŠEK  

A TEN VYPADAL TAKHLE. A 

TEN JEŽÍŠEK BYL MOC ALE! 

MOC HODNÝ A MĚL PĚKNÝ 

DOMEČEK A MOC HODNÝ RODIČE A MÁ RÁD K PITÍ 

MLÉKO A K JÍDLU MÁ ZASE RÁD RAJSKOU A TEŤ SI 

ZASPÍVÁME TROCHU. PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA  

DUDAJ DUDAJ DUDAJ DÁ! JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU 

KOLÍBATI JEŽÍŠKU PANÁČKU JÁ TĚ BUDU KOLÍBAT A TY JANKU NA PÍŠŤALKU 

DUDLI DUDLI DÁ.        MATĚJ DOUŠA, 2. B 

Už se zase po roce, 

těšíme na Vánoce,

budem zpívat koledy, 

stavíme se u dědy,y,

rozsvítíme stromeček, k, 

rozbalíme dáreček.

Tomáš Kvasnička, 2. A
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Třeťáci v Rudolfinu
Když jsme v minulém roce poprvé navštívili pražské Rudolfinum, řekli jsme si, že bychom chtěli 
podobný zážitek znovu zopakovat. 10. prosince jsme se spolu s 3. A na koncert do Dvořákovy 
síně Rudolfina vypravili podruhé. Tentokrát jsme se ocitli mezi anděly a za zvuku krásné 
andělské hudby jsme nasávali sváteční vánoční atmosféru. A nejen to. Při koncertě jsme se od 
andělů – hudebníků dozvěděli mnoho zajímavostí. Teď už například víme, že harfa má 47 strun a 
4 pedály, že varhany v koncertní síni jsou největší v České republice a ukrývají přes pět tisíc píšťal, nebo že 
hlasitost houslí může houslista ztlumit dusítkem… Při koncertě jsme si také zazpívali s dětským pěveckým 
sborem známé české koledy a to nejlepší přišlo nakonec. Na památku jsme se mohli vyfotit společně 
s hudebníky na pódiu.
Náš druhý koncert klasické hudby jsme si opět moc užili a všem zvídavým dětem, které mají rády hudbu, 
můžeme návštěvu Rudolfina vřele doporučit. Program dětských pořadů pro rodiče s dětmi najdete na 
internetových stránkách České filharmonie. Mirka Roudnická

Advent ve 4. třídě 
Během vánočního času se toho u nás ve třídě 
událo opravdu hodně. Nejprve jsme se vydali 
za Barborkou, která nám posléze nadělila 
nějaké dobroty do ponožek. Po cestě jsme 
získali pár větviček a teď čekáme, jestli nám 
do Štědrého dne vykvetou.
Další den čekalo na děti překvapení v podobě 

adventního kalendáře. Děti se těší nejvíce na pondělí, kdy 
otevírají tři políčka J. A za několik dní nám přibyl ve třídě i stromeček, který si postupně zkrášlujeme 
ozdobami. 

A zatím poslední akce, kterou jsme během adventu dokončili, byla příprava výrobků na adventní trhy. A 
před kounickými trhy jsme se ještě zajeli podívat do Skanzenu v Kouřimi společně s prvňáčky. My jsme si 
tam vyrobili postavičky do betléma. Andrea Rozkydalová

Výlet do planetária
V pondělí 12.11 jsem navštívila s mojí třídou planetárium. Víte, co 
jsem zjistila? A kolik tam bylo zajímavých věcí? Zjistila jsem třeba, 
že měsíc je trochu černý, protože na něm byla dříve láva. Nebo že v 
každém ročním období je na obloze jiné souhvězdí. Planetárium se 

skládalo z obchodu, šatny a kinosálu. Dalo se tam nakoupit a poznat 
hodně věcí. Chtěla bych, aby se do něj mohli všichni 
podívat. Bylo to moc zajímavé. My tam byli na 
programu "Kde začíná vesmír" a moc jsem si to užila.

Kateřina Volková , 5 .třída
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Úžasný sportovní zážitek

Dne 5.12. jsme se s paní učitelkou Bielakovou a 
panem ředitelem Jedličkou vydali na mistrovství 
světa ve florbale do O2 Arény. V prvním zápase 
hrálo Slovensko vs. Lotyšsko. Skoro všichni jsme 
fandili Slovensku (které bohužel prohrálo 6:1). 
Jediný Marek S. fandil Lotyšsku. Ve druhém 

zápase hrálo Estonsko vs. Dánsko. Zase se stalo to, že tým, 
kterému jsme fandili, prohrál (Dánsko vyhrálo 3:2). Fandili jsme 
tak moc, že se z O2 Arény stala ,,Ohnivá Aréna“ (na kostce nad 
plochou se objevil ,,radar“ a my museli řvát, než padla červená barva). Hodně jsme si to užili.
Chceme moc poděkovat paní učitelce Bielakové a panu řediteli Jedličkovi za krásný výlet!!!

                           Vaše 6. třída

Díky účasti našich žáků a žákyň na florbalovém turnaji ČEPS cupu, který organizuje Český florbalový 
svaz, jsme získali možnost navštívit bezplatně O2 arenu, kde se uskutečnilo letošní MS. Protože nabídka to 
byla opravdu lákavá, nemohli jsme si ji nechat ujít. A vyplatilo se. Vždyť už jen možnost být tam a sledovat 
tuhle skvělou show bylo ohromným zážitkem. K tomu jsme mohli fandit jedněm z nejlepších týmů světa! 
Kdo vyhrál a kdo prohrál, už teď není důležité, hlavní je, že jsme si to všichni užili a snad i něco okoukali. 

Šárka Bielaková

Etiketa a my

V hodinách občanské výchovy si teď připomínáme, jaká pravidla etikety bychom měli dodržovat. Už víme, 
že si ve společnosti nejsme rovni! Jinak to ani nejde. Dokážete si představit společnost bez pravidel? 
Slušné chování poznáváme už od malička, když nás maminka učí zdravit, poprosit a poděkovat. Naše rodiče 
to zase naučili jejich rodiče a ty zase jejich. Etiketa je stará jako lidstvo samo, ale časem se samozřejmě 
vyvíjí. Líbání ruky už zdaleka není tak běžné jako před 100 lety. Zkrátka je jiná doba a také platí: Jiný kraj, 
jiný mrav.
Teď už jsme starší a víme, že platí pravidla společenské významnosti. Žena je významnější než muž, starší 
než mladší a nadřízený než podřízený. Žena jako první vchází do dveří, sedá si, podává ruku nebo jde po 
schodech nahoru. Vedle muže jí patří pravá strana. Někdy se ale setkáváme se situacemi, ve kterých si úplně 
nevíme rady. Třeba kdo je významnější ve trojici žena, starší muž a nadřízený? Víte? Vždycky je to žena. 
Nebo kdo jde první po schodech dolů? Tentokrát je to muž, který bude případně zachraňovat padající ženu.

Jak jste na tom se znalostí etikety vy?

l. Ruku podává první:
a) starší mladšímu
b) mladší staršímu

2. Ze schodů jde první: 
a) muž
b) žena

3. Při pozdravu zdraví první:
a) ředitel žáka
b) žák ředitele

4. Do dveří restaurace vchází první:
a) muž
b) žena

5. Do dveří pouštíme jako první:
a) muže
b) ženu Sedmáci

6. Tykání nabízí:
a) muž ženě
b) žena muži

7. Při podání ruky:
a) ruku pevně stiskneme
b) podáváme tzv. leklou rybu

8. Při příchodu do místnosti muž:
a) sundá pokrývku hlavy
b) nechá si čepici na hlavě

9. Do schodů jde první:
a) žena
b) muž

10. Žena chodí po boku muže
a) vlevo

b) vpravo 
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Vypečené atomy

Osmá třída o chemii pekla modely atomů z lineckého těsta. Byla to netradiční výuka. Naladili jsme se tak na 
vánoční svátky. Někdo připravoval vrstvy atomu na tácek, zbytek válel těsto. Další hodinu jsme zdobili 
kolečka a tácky.

L. Trnková, K. Koudelová

Sběr papíru

Od 5. 11. do 9. 11. proběhlo 1. kolo sběru papíru a víček. Dne 9. 11. deváťáci úporně pracovali 
od brzkých ranních hodin, aby naložili papír a víčka, které celý týden úmorně vykládali z aut 

rodičů dětí. Jeden vždy zapisoval, dva byli na křižovatce a řídili dopravu. Tři další vykládali 
papír z aut do místnosti na to určenou. V pátek ráno jsme sesypávali víčka do pytlů a poté přijel 
kamion a my jsme museli zase vykládat papír z té místnosti do kamionu. Vytvořili jsme hada a

zabralo nám to celé 4 hodiny. Podle deváté třídy bylo papíru hodně a žáci byli značně ztrhaní. 
Celá škola nasbírala 10 tun papíru. Víček bylo nasbíráno 302 kg.

K. Pokorná, A. Rybenská, A. Macháčková

Zima včera, dnes a zítra… Co je to zima? 

1940 2018 2100
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A co dělaly nebo budou dělat děti o zimních prázdninách 1940, 2018, 2100?

K. Pokorná

Sázení stromů v kounickém lese
Žáci 8. a 9. třídy sázeli stromy v Kounickém 
lese. Sázeli dohromady 200 stromků. Našli si 
sami místo, vykopali díru a zasadili. Díry se 
kopaly zhruba 0.5 m hluboké, kam se 
vkládaly stromky a zahrabaly se. Trvalo nám 
to zhruba 3 vyučovací hodiny. Někde šla 
špatně vykopat díra, protože je tam spoustu 
kamenů. Byli jsme všichni dost špinaví, ale 

přes to vše jsme to zvládli. Po zasázení všech 
stromků nám zaměstnanci obecního úřadu dovezli traktůrkem vodu s konvemi, abychom všechny stromky 
zalili. Paní starostka nám za dobře odvedenou práci dala čokoládičky. Š. Pánek

Představujeme Dominiku Macháčkovou z 5. třídy    

Jak dlouho děláš aerobic ? Asi tak 5 let závodně.

Kde aerobic děláš? V Českém Brodě.

Kolikrát týdně chodíš? Třikrát týdně 2 – 3 hodiny.

Kdo tě trénuje? Eliška Strakošová (miss aerobic) a Jakub Strakoš (mistr světa).

Jaká je vaše týmová kariéra? Jak kdy, ale zatím se nám daří, minulý rok jsme byli první na finálním 

závodě.

Chtěla bys dělat aerobic jako velká? Ale asi jako vedlejší práci, jako trenérka.

Jaké cviky děláte? Fyzické cviky jako kliky, provazy, skoky, 

stojky….

Jak tě to baví? Hodně, nechci s tím skončit.

Za jaký tým cvičíš? Corridor Český Brod.                                                                

Kolik vás je? Kolem 10, když někdo onemocní, tak to nevadí.

Kolik závodů stihnete za rok? Během sezony tak asi 9.

Díky za rozhovor! M. Macháček
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Anketa pro naše nejmladší a nejstarší

Je doba adventu a my jsme se rozhodli, že se zeptáme prvňáčků a 
deváťáků na pár otázek o Vánocích. Zajímalo nás, jak se budou lišit 
jejich odpovědi.
Prvňáci se nejvíce těší na dárky a na Ježíška, ale deváťáci si nejvíce 
uvědomují význam rodiny a vánoční atmosféru. Odpovědi na naši další otázku „Jaké 
slavíte vánoční zvyky?“ byly podobné. Prvňáci rozkrajují jablíčka a pouštějí lodičky a 
deváťáci ještě zapalují svíčky na adventním věnci. Pod stromečkem by prvňáčci chtěli 

najít hlavně hračky a deváťáci oblečení, ale pár výjimek by chtělo i hračkyJ. Péct cukroví doma pomáhají 
skoro všichni. Na další otázku se nám děti rozdělily na několik skupin. Na vánoční trhy prvňáci nejčastěji 
chodí do Kounic, ale i na Staroměstské náměstí, do Vykáně, nebo do Kouřimi. Deváťáci trhy tráví nejčastěji 
také v Kounicích a v Praze, ale častěji jezdí i do jiných měst, do Znojma, do Drážďan, do Mochova...
Štědrovečerní večeři pro malé i velké představuje nejčastěji řízek. Kapříka děti moc nejedí, ale u těch 
starších se na stůl dostal i candát nebo losos. Většina prvňáků i deváťáků věděla, proč se Vánoce slaví. Asi 
každý se rád na Štědrý večer dívá na vánoční pohádku a výjimkou nebyli ani deváťáci. První 
koleda, na kterou si děti vzpomněly, byla u malých: Rolničky, Ježíšku panáčku nebo Vánoce, 
Vánoce. Deváťáci si vybavili koled více: Rolničky, Nesem Vám noviny, Štědrý večer nastal, 
Ježíšku panáčku, Narodil se Kristus pán, Koleda, koleda Štěpáne, Štěstí zdraví, pokoj svatý a 
All I want for Christmas. Poslední otázka byla jasná. Skoro všichni mají doma stromeček 
živý.
I když jedni jsou na začátku své povinné školní docházky a druzí na jejím konci, Vánoce si 
užívají hodně podobně. Je vidět, že české tradice mají v rodinách opravdu silné kořeny.                                                                                   

N. Vaňkátová

Ohlédnutí za letošním divadelním počinem kounických ochotníků

J. Cimrman - Dobytí severního pólu

O říjnovém víkendu se uskutečnila další hra Járy Cimrmana v podání Hrozného výběru z Kounic. Tentokrát 
se posunuli na vyšší level. Byly tam i světelné efekty, krásný lední medvěd na kolečkách a rampouchy 
z polystyrenu. Na představení se podílela část z našeho učitelského sboru:  M. Domínová – režie, Š. 
Bielaková – nápověda, J. Dobiášová – kostymérka, D. Sedláková – zvukové efekty, M. Koubková –
šatnářka, L. Čelakovská – biletářka.

Hráli: P. Koudela, M. Boháč, M. Slavík, M. Dubový, P. Veselý, A. Zradička, O. Klik, R. Dobiáš a J. Verner

A teď malý rozhovor s jedním z herců:

1. Jak těžké je zkoušení nové hry?

P. K.: Opravdu těžké, pokud si nepamatujete text a máte 

málo času na jeho opakování.

2. Jak dlouho se zkouší jedna hra?

P. K.: U této hry to trvalo zhruba čtvrt roku.

3. Plánujete další hru?

P. K.: Zda budeme hrát další hru, ví jen Pán Bůh a naše režisérka. 

Přejeme ochotníkům hodně spokojených diváků a ještě mnoho vydařených kousků a děkujeme za rozhovor!

K. Koudelová, R. Adámková
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Dlouholetou tradici má i školní Vánoční hra, kterou také režíruje paní učitelka Marie Domínová. Hra patří 
již neodmyslitelně ke sváteční atmosféře kounických Vánoc a své role si v ní za ty roky zahrálo i mnoho 
z našich čtenářů J. Z prostoru před kostelem se v roce 2009 přesunula do kostela, a tím se ještě umocnila 
krásná atmosféra hry. D. Sedláková

Vánoční hra se původně hrála před kostelem (foto 2007). V posledních letech se hraje v kostele (foto 2016).

Znáte tyto vánoční zvyky?

Ořech v každém rohu

Když umístíte do každého rohu místnosti ořech, tím si pojistíte, že 
bude rodina držet pohromadě. 

Sekera pod stolem 

Dáš si jí pod stůl s štědrovečerní večeří. Před jídlem si na ní šáhnou 
bosou nohou všichni členové rodiny, aby je v příštím roce nebolely 
nohy.

Díra v ledu

Vysekejte díru do ledu a v otvoru při půlnoční záři měsíce sledujte, co vás v následujícím roce čeká.

Hrnečky

Přiklopte pod hrnečky hlínu, 
chleba, hřeben a prsten. Ostatní si 
vyberou jeden z hrnečků a obrátí 
ho dnem vzhůru. Ten, kdo najde 

hlínu, do roka zemře. Kdo najde 
hřeben, bude nemocen. Kdo 

chléb, získá pozemské bohatství a 
prsten věští svatbu.

Třesení bezem nebo plotem

Třeste plotem či bezem a volejte: „Třesu, třesu bez, ozvi se mi 
pes, kde je milý dnes?“ A kde se ozve pes, tam bude váš milý.

Více těchto zvyků najdete na stránkách: www.mekko-store.cz

A. Rajtmajerová
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A jak je to na Moravě? 

Podle cibule se věští, jaký bude příští rok. V tomto 
cibulovém kalendáři se cibule rozdělila do dvanácti misek
označených názvy měsíců. Cibule se zasype solí a 
ponechá několik dnů. Podle toho, kolik bude v mističkách 
vody, se určí vlhkost jednotlivých měsíců příštího roku.

V našem regionu se objevil zvyk dávat snítky jehličnanů 
ozdobené pentlemi v domech na nejrůznější místa, často je 
lidé vetkli za svaté obrázky. Říkalo se jim ščesti anebo ščedrák, na Těšínsku pak polaznička. Větvička měla 
ochrannou funkci. V moravském kraji byla oblíbená štědrovečerní omáčka ze sušených švestek, říkalo se jí 
„sladka mačka" anebo také bryja. 

Čaputa (Caputa) chodil na Moravě po dědinách již na štědrý večer a pokračuje ve svých rozpustilostech na 

Nový rok. Je to člověk malého vzrůstu oděný napolo do mužských a napolo do ženských šatů, vycpaných 
slámou a senem, s řešetem na hlavě a býkovcem v ruce. Pokud potkal výrostka, bil ho býkovcem, aby prý 
lépe.      L. Trnková

Pohádková spojovačka - Najdeš kamarády?

R. Adámková
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Přesmyčky

AŠČMKLIA = ___________________

KERNČEÍP = ___________________

OMTAKE = ___________________

ČRDEKÁE = ___________________

BIOKYOZDČ = ___________________

TVEADN = ___________________

LKAJEIDČ = ___________________

ÁKYSŇ = ___________________

EČEKZONV = ___________________

ŠEŽEKJÍ = ___________________ Š. Pánek

Vánoční křížovka pro Kouničáky

1.                 

2.           

3.               

4.             

5.                 

6.                     

7.               

8.                     

  

9.           

10.             

11.                 

1. Stavba v kounickém lese 7. Rybník, kde podle pověstí strašil vodník.

2. Patron kounického kostela je sv. …. 8. V kostele se hraje o vánočních trzích.

3. Kounický rybník. 9. Bývalá škola.

4. Nová část Kounic. 10. Zastaralý název pro nemocnici.

5. Kde se vyrábí v Kounicích slad. 11. Socha u bývalé školy.

6. Každoroční běh o Vánocích pořádaný ZŠ Kounice. Tajenka: __________________________________

M. Procházka
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Pro pamětníky - spojovačka

 

  

 Šťastné a veselé 
Vánoce vám přeje 

redakce  

časopisu Kouník J  

řešení ze str. 7: 1a, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8a, 9a, 10b 

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 / prosinec 2018

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

stromeček

Sněhurka

večeře

dárky

hvězda

sníh

prázdniny

koleda

Nový rok 

pohádka

rodina

семья

звезда

коляда

ёлочка

снег

ужин

Новый год

подарки

cказка

Снегурочка

каникулы
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NSA - Noční dobrodružství v hmyzí říši – 1. stupeň
Letos proběhl v kounické škole již dvanáctý ročník 
Noci s Andersenem. Jedná se o akci, která má 
podpořit zájem dětí o čtení knížek. Tohoto

oblíbeného projektu se zúčastnily děti z druhé až 
čtvrté třídy. Program Noci s Andersenem je 

pokaždé jiný a je vždy překvapením.
Každým rokem se naše škola rozrůstá, a tak i 
zájemců o nocování ve školní budově přibývá. 
Jenže škola není nafukovací, a tak počet dětí, které 
se mohou nočního dobrodružství zúčastnit, je 
omezený. Proto se letos organizátorky NSA 
dohodly, že o výběru si rozhodnou samy děti. Ten, 
kdo úspěšně vyluštil tajenku v početním kvízu, musel ještě ve školní knihovně za pomoci knížek zvládnout 
kvíz čtenářský. Všichni úspěšní luštitelé, kterých nakonec bylo přes padesát, si tedy svou účast opravdu 
zasloužili.
V pátek 22. března jsme se tentokrát vypravili do říše 
hmyzu. Nejdříve kluci a holky skládali a lepili hmyzí 
puzzle, potom se rozdělili do skupin pojmenovaných podle 
různých zástupců hmyzu a pak jsme všichni netrpělivě 
očekávali příchod pana Andersena. Letos nepřišel sám, ale 
přivedl si s sebou loutku broučka, aby nám připomněl 90. 
výročí úmrtí pana spisovatele Jana Karafiáta, který je

autorem známé knížky Broučci. Pan Andersen se však 
bohužel v naší škole dlouho nezdržel. Zcela nečekaně na 
něj zaútočil sršní roj, a tak si zbytek noci musel léčit 
poštípaný obličej.
Po dramatickém úvodu nás čekala neméně dramatická 
ukázka z knihy Radovanovy radovánky od pana Zdeňka Svěráka - Jak se malý Radovan naučil hvízdat. Po 
prvním čtení jsme se vypravili do hmyzí laboratoře, abychom se hmyzu důkladně „podívali na zoubek“.
Pod mikroskopem malí vědci pozorovali křídla mouchy a motýla, nohu včely nebo třeba tělo blechy. Kromě 
toho si každý vyrobil model s vývojem motýla. O motýlech 
nám pak Brouk Pytlík v krásně vyzdobené školní knihovně 
přečetl dvě pěkné pohádky z knížky pana Sekory. 
Než přišly nejnapínavější okamžiky letošní Noci 
s Andersenem, vytvořily si ještě děti zapouštěním barev 
pestře zbarvená motýlí křídla. Potom museli kluci i holky 
prokázat svou odvahu při tajemné cestě za včelí královnou. 
Světla svíček je dovedla až do potemnělého včelína, kde ti 
nejodvážnější sáhli do včelího úlu pro včelí vajíčko, ve 
kterém byly ukryté indicie pro další tvoření. Ze čtyř slov 
(slunce, krovky, med, létat) měly skupinky vymyslet 
jakýkoli příběh, básničku nebo třeba písničku a pak své dílo 
předvést ostatním.
Při posledním čtení paní redaktorka Motýlková vyzpovídala pana Ferdu Mravence, od kterého jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí ze světa mravenců. Protože už bylo velmi pozdě a některým už padala víčka 
únavou, poslechli jsme si Mravenčí ukolébavku a zachumlali se do svých spacáků. 
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Po probuzení jsme snědli dobroty napečené od maminek a dotvořili motýlky z barevných křídel, které jsme 
si večer nachystali. Než jsme se rozloučili, přišel nás ještě jednou pozdravit poštípaný, ale jinak zdravý pan 

Andersen. Na památku nám přinesl dvě krásné knihy o motýlech a o včelách. Obě knížky ze života hmyzu si 
mohou školáci, které hmyz zajímá, vypůjčit v naší školní knihovně. 
Stejně jako každý rok, i tato noc velmi rychle utekla, jak jejím účastníkům, tak i organizátorkám. Velmi nás 
těší, že si děti akci užily a že mají chuť hlásit se na další a další ročníky. Pro nás je to známkou toho, že 
veškerá práce a úsilí, které vymýšlení a přípravě Noci s Andersenem věnujeme, nepřichází nazmar. Závěrem 
též chceme poděkovat paní starostce Sochorové za podporu při realizaci. Mirka Roudnická

Noc s Andersenem 2. stupeň
Už jste o tom slyšeli? O čem?! No přeci o tom, 
co se stalo v noci z pátka na sobotu v kounické 
škole! Prý tam zavítal samotný pan Andersen! 
Ale asi nemohl najít cestu, přivedla prý ho 
nějaká babička kořenářka, alespoň to o sobě 
říkala, ale košík měla plný čerstvých jahod a 
z truhličky potom vykouzlila loutkové divadlo. 
A ještě byla trochu podobná naší paní 
starostce! Ale tím to všechno jen začalo. 
Babička rozdala dárky a četla dětem pohádku a 
pan Andersen vyprávěl, jak tvořil své 
pohádkové hrdiny a jak krásné a důležité je číst 
si. Je pravda, že tu sebechválu trochu přehnal, 
ale takový konec své návštěvy si snad přeci jen nezasloužil. Náhle totiž 
vpadl na scénu jakýsi pán v montérkách a i s pomocí koštěte se snažil 
mistra vyhnat! A nakonec použil naprosto nečekaný způsob – vytlačil 
(stále ještě o svých knihách hovořícího) spisovatele ledním medvědem!! 
Naštěstí vycpaným. Ukázalo se, že jde o kulisáka místního ochotnického 
spolku, který tak vytvářel prostor pro své herce. A ti nastoupili za svitu 

polární záře a předvedli dětem část své poslední hry Dobytí severního 
pólu. A na tak vřelé přijetí a nadšený zájem při autogramiádě budou jistě 
dlouho vzpomínat.  A potom už celý večer a noc patřily opravdu jen 
divadlu. Děti se například dozvěděly, jaký rozdíl je mezi inspicientem a 
dramaturgem, jestli patří Radúz k Mahuleně, vyzkoušely si, jak se 
žongluje a baletí, vyrobily si vlastnoručně loutkové divadlo a samy sebe i 
paní učitelky velmi pobavily při divadelním vystoupení, které bylo celé 
jejich dílem! Jen to úsloví: „Má hlad jako herec“ se jim na vlastní kůži 
zažít nepodařilo. V kuchyňce všechny skupinky připravily takové dobroty, 
že potom všichni společně zasedli k opravdové hostině! A další je potom 
čekala ráno, když probíraly své zážitky nad mísami lahůdkových moučníků, které připravily se svými 
starostlivými maminkami. A když se potom po závěrečném hodnocení loučily, byly tak milé a tak hezky 
děkovaly paním učitelkám, že ty se neubránily dojetí. A tak to nakonec všechno dobře dopadlo, jako ve 
správné pohádce. Všichni si unaveně, ale šťastně řekli: Stálo to za to! A šli se domů dospat. Marie Domínová
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Lyžařský výcvik 2019 

V sobotu 5. 1. žáci 6. až 9. třídy odjeli na lyžařský 
výcvik na Černou Horu. Seznámili jsme se tam 

s dětmi z Dymokur, Křenic a Libice. Přijeli jsme 
večer a bylo tam spousta sněhu. Byli jsme 

rozděleni do osmi skupin podle lyžařských 
dovedností. Ve středu jsme šli na procházku a 
zastavili jsme se na sladký pohár. Další den, ve 

čtvrtek, jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedni šli 
na procházku a druzí na malou sjezdovku. 

V pátek jsme pobyt zakončili velkým závodem na 
běžkách a ve sjezdu. Ten samý večer jsme si užili diskotéku. Po ní bylo všem smutno, že už je konec. 
V sobotu jsme se sbalili a rozjeli jsme se domů. Lyžák jsme si všichni moc užili.                                              

B. Svatošová, J. Obořil 

Hledá se maskot

Hledáme maskota 33. ročníku olympijského dne naší školy. Potřebujeme 
barevné stvoření, které by se hodilo k hymně a vlajce. Jestli se chcete 
zúčastnit, odevzdejte návrhy do konce dubna třídním učitelům. 

 

 

 

 

 R. Adámková, K. Koudelová

 

Olympijská hymna:

V Kounicích je škola
líbezná a bílá 
s velikejma oknama.

Žijeme tam sportem, 
necpeme se dortem,

sportujeme s Urbanem.

Na té krásné trávě
budem cvičit zdravě,
celý den si budem hrát.
Dnes kounická škola
ke sportu nás volá,
škola není vězením.
Všichni tady spolu
za tu naši školu
soutěžíme s nadšením.

Na tom hřišti, hřišti kounickém
vztyčuje se vlaječka, vlaječka.
Hodně bodů chceme,

všichni vyhrajeme
a běháme kolečka.
Ref…
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Velikonoce

Je to pohyblivý svátek, a slaví se podle toho, kdy byl první úplněk po 
jarní rovnodennosti. Mohou být od 22. března do 25. dubna.

Velikonoční symboly:

Beránek - za spásu světa, představuje Boží stádo

Kříž - nejdůležitější symbol, představuje ukřižování Krista

Vajíčka - „kraslice“, symbol nového života, barvili je červeně (symbol 
dělohy, krev Krista)

Kočičky - symbolizují palmové ratolesti

Křen - symbolizuje hřebíky nebo hořkost Krista, dodržuje se v Polsku, 

Rakousku a Slovinsku

Mléko a med - symbolizuje dvojjedinost Krista

Velikonoční ohně-vítězství Ježíše Krista

Dny: Škaredá středa - nazývá se také popeleční, černá a bláznivá

Zelený čtvrtek - původní německý název Greindonnerstay (Lkavý 
čtvrtek)

Velký pátek - připomíná utrpení

Bílá sobota - připomíná den, kdy Ježíš Kristus ležel v hrobě

Velikonoční neděle - Zmrtvýchvstání Páně          

Velikonoční pondělí - někdy Červené, na Slovensku i v českých zemích je 
zvykem chodit s pomlázkou.

K. Dobrovolná, E. Jíchová

Pomlázka

Pomlázka je jedním ze symbolů jara, dnes Velikonoc. Jde o spletený svazek 
vrbových proutků, je pletená většinou z 6 až 12 proutků a dávají se na ní pentle.
Získané pentle pak buď zůstávají mládencům na památku, nebo jejich sestrám na 
další rok, anebo je pak zas mládenci děvčatům vrací na muzikách. Účelem je 
pomladit, nikoliv pomlátit. Dříve byla pomlázka jen krajový zvyk, později se 
rozšířila do celé republiky. Synonyma pro slovo pomlázka jsou mrskačka, 
sekačka, šlehačka, švihačka, hodovačka, dynovačka, ale i pamihod, tatar, žilka, šlerkust nebo šmigust. 
Chodit s pomlázkou na koledu se někde řekne dynování. Je to zvyk známý již od pohanských dob, u kterého 
je potřeba zpívat říkanku.

M. Procházka
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Školní poradenské pracoviště
Poradenské služby v ZŠ Kounice jsou 
zajišťovány výchovným poradcem, speciálním 
pedagogem a školním metodikem prevence. 
Pozici výchovného poradce na naší škole zastává 
Mgr. Vendula Dovole a speciálním pedagogem 
je od roku 2018/2019 Mgr. Vlasta 

Dubinová. Školním metodikem prevence je 

Mgr. Dagmar Sedláková. Mezi pracovníky, kteří 
se podílejí na poradenských službách a vytvářejí 
konzultační tým pro poskytování služeb ve 
škole, patří třídní učitelé, metodik pro přípravu 
školního vzdělávacího programu Melanie 
Moravcová, učitelé vzdělávací oblasti Výchova k 
volbě povolání, případně další pedagogové, zejména učitelé výchov.
Cílem naší činnosti je spolupracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární 
prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů, sledovat účinnost preventivních programů 
aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci, zavést do školy koncepci 
kariérového poradenství, připravit podmínky a rozšířit možnosti zařazení žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných do hlavního proudu, vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních 
odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole, posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s 
neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování, prohloubit včasnou intervenci při aktuálních 
problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci 
psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů, 
prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, propojit poradenské služby poskytované 
školou se službami školských poradenských zařízení a s úřady práce. 
ZŠ Kounice velmi úzce spolupracuje s PPP Český Brod (poradna při ZŠ Žitomířská) a s PPP Středočeského 
kraje (Nymburk, Kolín). 
Aktuální informace o činnosti ŠPP naleznete na webových stránkách školy www.zskounice.cz D. Sedláková
 

Etické dílny v 1. třídě

V rámci programu Etické dílny se děti seznámily s paní lektorkou Rút Kořínkovou a loutkou kluka

Ludvíka, kteří je provedli dvěma tématy: „Hrajeme si spolu“ a Buďme kamarádi“. Prostřednictvím 
rozhovorů, hraní scének, dramatizace pohádky „O veliké řepě“, písniček a dalších společných 
aktivit si děti měly možnost prožít radost ze společné hry a vzájemné spolupráce. Děti se učily při 
hře čekat a být trpělivějšími, což některým činí stále velké potíže.
Prvňáčci mají od začátku školního roku vytvořena svá třídní pravidla, která se snaží dodržovat, a též si je 
připomněly v programu „Buďme kamarádi“. V každém kolektivu je důležité budování vzájemného respektu 
a vytváření pozitivního klimatu třídy, ve kterém každé z dětí má možnost říci svůj názor a dokáže se bránit 
situacím, které jsou mu nepříjemné. K oběma tématům se s dětmi často vracíme a je nutné si opakovaně 
připomínat pravidla společné spolupráce a vzájemného soužití ve třídě.  A. Mučková
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Jarní prázdniny v 1. třídě

Nakreslili: Kája Turková, Dominik Sosnovský, Adam Pušbauer, Matěj Bukeš

Pohádka v Gongu

Naše třída jela do divadla Gong. Vyrazili jsme v půl 9, jeli jsme do Prahy -
Vysočan. Náš program, na který jsme se měli koukat, byl o Ferdovi 

Mravencovi. Bylo to o tom, že Ferda potkal Brouka Pytlíka. A ten Brouk Pytlík 
mu vyprávěl, že všechno umí, všechno zná a všude byl. A potkali Berušku, 
která byla trošku rozmazlená. A pak potkali šneka, který byl mrzutý a chtěl 
pořád spát. A ta Beruška po nich chtěla lučního koníka. Pak po nějaké době ho nakonec chytila. A brouk 
Pytlík a Ferda se s lučním koníkem seznámili. Ale šnek byl pořád ještě mrzutý a nepřestal se na ně zlobit. A 
tak je zažaloval, že se koupali v louži. Ale Pytlík se nakonec vymluvil, že to neudělal. Ferda měl dostat na 
zadeček a Brouk Pytlík mu měl makovičkou. A tak přinesl přikrytý vozíček, na který si měl Brouk Pytlík 
lehnout, jenže když Pytlík odkryl vozík, vyskočil luční koník a ten je na vozíčku odvezl. Všem se nám to 
líbilo.

Maruška a Eva       

Lidské tělo 

Tento týden jsme se učili o lidském těle. Nejdříve jsme si popsali celou kostru, vnitřnosti a žíly. Další dny 
jsme si povídali, jak fungují některé orgány. Zjistili jsme, že každá plíce je jinak velká, protože levá plíce 
ukrývá srdíčko. Srdíčko je pumpa našeho těla. Žíly máme červené a modré. Je toho o lidském těle hodně, co 

bychom se mohli naučit, ale my jsme dostali úkol napsat básničku o těle a někteří ji splnili. A tady je naše 
dílo.                                                                                                    Eva Ledvinová a Maruška Horová

Básničky o lidském těle
Očima se kouká,
v hlavě mi to houká.
Nosem se cítí,
kolem voní kvítí.
Pusou se povídá,
už se dáme do jídla.
E. Ledvinová a M. Horová
 

V těle hodně kloubů máme,
tělo jimi ohýbáme. 
Máme loket, rameno, 
kotník, kyčel, koleno 
a pak taky naštěstí,
pohyblivé zápěstí. 

Evička Ledvinová a Maruška Horová

Očima koukáš,
plícemi dýcháš.
Rukama bereš,
nohama kopeš.
Srdíčkem pumpuješ,
svalama zpevňuješ.

Ema Jedelská
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Hodina matematiky
Vždy když máme matiku,
zapojíme logiku,
pyramidy počítáme,
autobusem pospícháme,
cestující spočítáme.
děda Lesoň to je pán,
zvířátek má plný lán,
správně mu je rozdělíme,
pak se na ně usmějeme.

Tomáš Kvasnička

Křížovka
1. Čím myslíme?

2. Kde se upínají svaly?

3. Když se přejíme, máme plné…
4. Červené a bílé ….
5. Čím koukáme?

6. Pumpa lidského těla je …
7. Máme tenké a tlusté …                                                

Lili Krumerová 

Příhody Ferdy Mravence v Divadle Gong

Velké přípravy předcházeli ve 2. B výpravě na divadelní představení Divadla 
Gong – Příhody Ferdy Mravence. Ve třídě jsme si povídali o autorovi příběhů 
Ondřeji Sekorovi. Studovali jsme různá vydání knížky o dobrodružstvích 
šikovného mravence a jeho kamaráda Brouka Pytlíka. Luštili jsme křížovku, jejíž tajenka nám prozradila 
název další knížky pana Sekory. Zhlédli jsme jeden díl černobílého loutkového seriálu z roku 1960, který se 
pevně drží knižní předlohy a jeden díl moderního kresleného německého seriálu, který se knižním životem 
Ferdy Mravence pouze inspiruje. Hledali jsme vetřelce v textu z knížky o Ferdovi. V čítance jsme si přečetli 
příběh o tom, jak pan Hlemýžď nechtěl při dešťové přeháňce pustit Ferdu do domečku, a bonusovým 
úkolem bylo doplňování textů k ilustraci Ondřeje Sekory. 
Samotné představení Příhody Ferdy Mravence v Divadle Gong jsme si pak opravdu užili. Fandili jsme 
sympatickému mravencovi s puntíkatým šátkem, smáli jsme se popletenému Pytlíkovi, zlobili jsme se na 
nafoukanou a ufňukanou Berušku a poslouchali rádio, které ladil pan Cvrček. 
Náš další výlet za kulturou jsme zvládli na jedničku. Kluci a holky ze 2. B

         

               2. K         

                 

3.               

              

               

5.           

6.           

7.             
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Zima ve 2. B 

Vánoční vystoupení pro rodiče, zdobení stromečku, Kounické trhy s prodejem vlastních výrobků, pečení 
vánoční střechy ze sušenek, stavění papírových sněhuláků, výroba andělů z vařeček, účast na Vánoční laťce, 
házení sněhových koulí na terč nebo cesta Tří králů – to je jen krátký výčet aktivit, které za dva zimní 
měsíce zvládly děti z 2. B. Posledním počinem byla společná výroba paní Zimy, která se usídlila na dveřích 
třídy a líbí se jí tam tak moc, že do konce února určitě neodejde. V.

Dovole

Básničky o zimě 2. B  

Úkolem druháčků bylo vymyslet básničku, ve které se objeví tato slova: SNÍH, HORY, LYŽE, LANOVKA.
Posuďte sami, jak se jim to povedlo.

.

Kuchaři a zahradníci ve 2. B

Únor ve 2. B probíhal ve znamení povolání a řemesel.  O prvouce jsme si povídali o práci a volném čase. Ve 
čtení jsme četli o řemeslech a práci našich maminek a tatínků. Ve výtvarné výchově jsme kreslili, čím 
bychom chtěli být my, a hned dvě povolání jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Nejprve si kluci a holky sami 
vypěstovali ze semínek řeřichu, kterou následně použili při přípravě vynikajícího občerstvení ve formě 
jednohubek s pomazánkou a zeleninou. Některé děti dokonce donesly z domova „potvrzení“, že se o 
podobnou svačinku postaraly i doma. Další týden jsme se pustili do přesazování zakořeněných řízků fialky 
africké, jelikož se blíží svátek maminek a my chceme být připraveni J. V. Dovole

Na horách je sněhu dosti,
pojedeme si ho užít taky.
Lyže si tam nazujeme,
lanovku si užijeme.

Domča Veselá

Na horách je málo sněhu,
pot nás štípe do očí,
lyže použijeme k běhu,
lanovka se netočí.

Miki Mizera

Na horách padá sníh,
všude je smích.
Děti lyžují s maminkou,

tátové jezdí lanovkou.
Máťa Friedmann

Saně, lyže vytáhneme,
na hory se rozjedeme.

Všude kolem leží sníh,
z lanovky je slyšet smích.

Samík Sedlář

Pojedeme na hory,

sníh nám vrže pod koleny.
Lyže s sebou vezmeme,

lanovkou se svezeme.
Nelča Zoulová

Lyže, hůlky vezmeme
a na hory jedeme.

Sníh nám napadl nakonec,

lanovkou hurá na kopec
Domča Veselá

Na horách už napadl sníh
můžeme jezdit na saních i na lyžích,
na ten kopec nahoru,

lanovkou se dostanu.
Majda Musilová

Hory story

Na horách lanovka,
pod lanovkou sjezdovka.

Řítím se na lyžích,
za mnou se práší sníh.
Pevně svírám hůlky,
mám stažené půlky.
Neztrácím však odvahu,

jsem nejlepší na svahu.
Martin Samek
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3. B Moje prázdniny
Moje prázdniny jsem strávila s rodiči a bratry u babičky. Potom byla zabíjačka a 
já míchala krev. Naučila jsem se dělat jitrnice a tlačenku. Líbilo se mi, jak jsme 
porcovali maso. Nikol

Byl jsem na horách s rodiči a bratrem. Jeden den jsme lyžovali v Pasekách nad 
Jizerou. Měl jsem půjčené lyže. Na začátku jsem často padal, ale pak už ne. Jsem rád, že jsem 
se zlepšil v lyžování. Moc budu vzpomínat na tyto prázdniny. Vítek Bryndza

Byl jsem na návštěvě u bratranců blízko 
Olomouce. Venku jsme si hráli na dětském 
hřišti. Potom pro nás přijeli babička 
s dědečkem a jeli jsme k nim domů. Chodili 
jsme na procházky, jeli jsme na výlet do 
Znojma, s druhou babičkou jsme jeli opět do 
Znojma, u nich doma jsme si hráli na 
zahradě. Budu vzpomínat, jak jsme bratranci 
vylezli na vysoký kopec, a já jsem spadl. Nic se mi nestalo. Adam K.

Recyklohraní
V rámci recyklohrani se naše třída zapojila do soutěže s názvem „S rýmy jsou šprýmy“. Žáci 
vymysleli příběhy o starém vysloužilém elektru. Někteří zvolili formu komiksu nebo 

rozhovoru a jiní psali povídku. Snad budou v soutěži úspěšní! 
Moc jim držím palce! J. Manželová

Rozhovor s vysloužilým počítačem
Já: „S kým jste byl, než vás hodili do elektra?“
PC: „Byl jsem s dvanáctiletým chlapcem, který pořád hrál hru 
Fortnite.“
Já: „Co se vám stalo a proč vás vyhodil?“
PC: „Pořád mačkal mezerník, až nakonec vypadl. A vyhodil mě, 
protože jsem se začal sekat.“
Já: „ A proč jste se začal sekat?“
PC: „ Protože ve mně měl stažené filmy, hry, složky a pořád mne 
přehříval.“
Já: „ Od kolika let vás měl?“
PC: „ Měl mě od 6 let, ale začal se ke mně chovat hrozně od osmi let.“
Já: „A jak se k vám choval ty dva roky?“
PC: „Choval se ke mně úžasně jako bych byl jeho nejlepší přítel. 
Koukal na pohádky a nehrál hry“
Já: „Jak se k vám choval potom?“
PC: „Co začal hrát hry, choval se hrozně, kopal do mě, bouchal do klávesnice atd.“
Já: „Jak se chlapec jmenoval?“
PC: „Jmenoval se Max Harrvie.“
Já: „A jak Max pojmenoval vás?“
PC: „Pojmenoval mě: Blbý notebook , to se mi vůbec nelíbiloL“
Já: „Byl jste dříve v nějaké jiné rodině?“
PC: „Nebyl, byl jsem úplně nový.“ 
Já: „A kam vás vyhodil?“
PC: „Vyhodil mě z okna.“
Já: „Našel vás někdo?“
PC: „Našla mě jedna paní, která má moc milou dceru, a daly mě do 
opravny.“
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Já: „A kdo si vás vzal potom?“
PC: „Vzala si mě paní, která mě našla, její dcera se o mě hezky stará.
Je to nejlepší rodina, kterou jsem mohl mít.“
Já: „Děkujeme za rozhovor a přejeme milující rodinu.“
PC: „Já děkuji za pozvání a na shledanou!     Kateřina Hedrlinová a Karolína Macháčková

Jarní úklid obce

Jako každé jaro se celá škola pustila do úklidu Kounic a okolí. 
Na naši třídu připadla cesta k Cihelně a část Kounické stezky. 
Vyrazili jsme hned ráno, bylo ještě chladno a na pěšinách 
bláto. Vyzbrojili jsme se pracovními rukavicemi, kbelíky a 
pytli na nalezené odpadky. 
Dohodli jsme se, že uspořádáme soutěž o nejoriginálnější 

odpadek. Holky z naší třídy posbíraly spoustu lahví, plastů a plechovek. 
Na Cihelně nás přivítaly kachny a za rybářskými boudami jsme objevili 
vyhozené oblečení – triko, trenýrky a mikinu. Že by to byl nejlepší úlovek dne? 

Kdepak! Kluci přikutáleli obrovský rezavý barel, který se válel u rybníka. A 
takhle poeticky svůj nález popsali:

„Bylo jasné počasí. V jarním odrazu slunce se u vozové 
cesty něco lesklo. Jakmile si princ Tobias všiml odrazu 
jasné záře, hned přispěchal s pomocí prince Marka, aby 
blyštivý předmět vočíhnul. Princové zjistili, že je to starý 
rezavý barel bránící mladému stromku v růstu. Princové se 
obětavě vrhli vyklestit barel ze spárů cihel, které se do něj 
nastěhovaly. Po třiceti minutách vyprošťování se jim 
konečně podařilo barel vytáhnout. (Příběh je téměř podle 
skutečné události.)“
Už jsme si mysleli, že nic lepšího nenajdeme, ale to byl 
omyl. Na poli nás totiž čekal špinavý zelený pískací 
mimozemšťan. Tuhle „vycházku“ jsme si moc užili, protože 
jsme propásli dvě vyučovací hodiny!
Ostatní třídy se nám také pochlubily svými nálezy. To koukáte, co dokážou lidé 
všechno zahodit? Šesťáci

 

Z takového nepořádku v obci nemá radost ani žák poškolák Franta Kabourek. Milí bordeláři, až budete 

příště odhazovat odpadky mezi rozkvetlé keře nebo pod kvetoucí stromy, udělejte si selfíčko a pusťte ho do 
světa, ať všichni vidí,  jak jste dobří. Třeba vám to někdo i lajkne, ale příroda to určitě nebude L! 



11 

Moc slova – preventivní program v 6. a 7. třídě

Etické dílny nás už po druhé moc zaujaly. Paní Rút je moc hodný člověk a působí na nás 
mouře. Téma bylo ,,Moc slova“. Někdy totiž i jedno slovo může zlepšit situaci, ale jindy 
můžeme ztratit vše. Rozebírali jsme pomluvy, lži, dobrou a špatnou kritiku, motivaci a 
pravdu. Když se nám nebude něco líbit, dojdeme za tím člověkem a povíme mu to. Také 
bychom neměli lhát, protože v nás lidi ztrácí důvěru. Je lepší se přiznat, než dusit lež v sobě,

protože se do ní zamotáme. Je důležité si uvědomit, že to, co z pusy vypustíme, už ani 

párem koní nevrátíme. Slovem můžeme pohladit, ale i ublížit. Budeme se také snažit 
nemluvit až tak moc sprostě. Děkujeme moc paní Rút, že nám to dokázala takhle vysvětlit. 

Sedmáci

Ilustrace: žáci ze VI. třídy 

 

Sedmáci v České televizi

V pondělí 25. 3. jsme se vydali prozkoumat studia 

České televize na Kavčí hory. Po našem příchodu 
do budovy ČT jsme se posadili na pohovkách a 
čekali, až si nás vyzvedne průvodce. Po půlhodince 
mohla prohlídka začít. Průvodce nás odvedl do 
poměrně velkého sálu a pustil nám film popisující 
stanice ČT. Poté jsme konečně vyrazili na 
zábavnou prohlídku. Putovali jsme chodbami, které 
nám připadaly jako bludiště. Celkem měří asi 40 
kilometrů. Po cestě jsme viděli, jak se připravují různá studia, kulisy do filmů atd. Velice zajímavou částí 
prohlídky bylo natáčení Kouzelné školky s Magdou Reifovou. Poprvé v životě jsme viděli Františka naživo,

což bylo podle některých nejlepší zážitek z exkurze. J Také jsme zjistili, že se tam bufetu jinak říká pitevna 
a restaurace se, podle tvaru budovy, jmenuje Rohlík. Prohlédli jsme si i zmenšený model všech budov na 
„Kafkách“. Na chvíli jsme se mohli stát moderátorem zpravodajství či kameramanem. A to jsme si moc 

užili! Naši exkurzi většina zakončila v bufetu, někteří se však vydali i do obchodu se suvenýry. Domů jsme 
se vrátili zdraví a spokojení.

Sedmáci
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Rozhovor s šéfkuchařem

V lednu k nám do školy opět přijel profesionální kuchař Martin Zimmer. Žáci 8. třídy měli
v rámci volby povolání možnost s ním udělat rozhovor a podívat se na jeho kuchařské 
umění. K obědu nám uvařil výtečné kuřecí maso v tortillové kapse. Věnoval nám i pár 
minut a odpověděl na naše otázky. 

Kdy jste začal poprvé vařit?  

Už od 4 let jako malý kluk.

Vaše nejoblíbenější kuchyně?

Určitě česká!

Kde v cizině se vám líbilo?

V Itálii.

Jaké jídlo nerad vaříte?

Sladké, ale rád ho jím.

Děkujeme!  Matěj Macháček

Angličtina trochu jinak

V hodině angličtiny jsme dostali za úkol vytvořit dotazník. Měl být na téma: Volný čas. Rozdělili jsme se na 
pět skupin, na dotazník o filmech, sportu, hudbě, hrách a čas venku. Výroba dotazníku nám trvala celou 
hodinu. Pak jsme si je také vyplnili. Nejen, že jsme si procvičili anglická slovíčka, dozvěděli jsme se také 
zajímavé informace. Takto jsme vyplnili dotazník my….

8 dětí z naší třídy chodí každý den ven.

Jen jeden člověk chodí na 4-5 hodin denně ven.
16 dětí chodí ven odpoledne.
Jen 2 lidi chodí ven s rodinou.

Nejčastěji chodí na fotbalové hřiště nebo na zahradu.

Polovina třídy se dívá na filmy každý den.
Nejvíce lidí se dívá na filmy 2-3 hodiny denně.
Více jak polovina třídy sleduje 0-1 filmů denně.
Nejsledovanější filmy jsou: 
1. komedie, 2. akční, 3. detektivky a horory.

Nejoblíbenější filmový herec je Johnny Depp.

Nejoblíbenější filmy jsou Piráti z Karibiku a Strážci Galaxie

18 lidí poslouchá muziku každý den.
8 lidí poslouchá muziku 1-2 hodiny.

14 lidí poslouchá muziku ve svém pokoji.
14 lidí poslouchá muziku odpoledne.
Nikdo neposlouchá muziku ráno…

J. Obořil
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Výlet do Mladé Boleslavi

Osmá a devátá třída byly 15. února na výletě v automobilce Škoda.

Nejprve jsme byli v muzeu Škody, kde byly vozy od Laurina a 

Klementa po auta nové generace. Potom jsme byli v autosalonu, kde 

jsme si mohli sednout a vyzkoušet úplně nová auta za několik miliónů 
korun. Na konec jsme byli ve výrobně různých dílů na auta. Viděli jsme
i nový model auta Škody Kamiq, ale bohužel jen pod plachtou. 

M. Procházka, Š. Pánek, K. Pokorná, I. Forejtová 

         

Držte nám palce! 

Už se to blíží. Co? Přijímací zkoušky na střední školy! Naši deváťáci mají teď plnou hlavu testových otázek, 
pravopisu, skladby, výpočtů i geometrie…Když jim plány vyjdou a bude jim přát štěstí, jejich kroky 
povedou do těchto profesí. 

Kiki Pokorná by se chtěla věnovat advokacii, Naty Dusová právu, Denisa Kalinová medicíně, Lucka 
Fadrhoncová personalistice, Honza Řehák a Jalil Cook sportovnímu managementu. Ivča Forejtová se chce 
stát masérkou, Honza Stejskal řezníkem, Adam Forejt kuchařem, Šimon Suchan tesařem, Filip Hrůza 
elektrikářem, Štěpán Pánek kadeřníkem. Do zdravotnictví míří Verča Sedláková, Naty Svobodová a Klára 
Podveská jako zdravotní sestřičky. Chemii se chce věnovat Filip Turek. Chránit by nás měly Anička 
Rybenská a Anet Macháčková jako budoucí policistky. Do oboru IT směřují Matyáš Procházka, Kuba 
Kvasnička a David Kramář. Davida Šimona láká agro podnikání a Týna Rybnikářová našla zálibu v 
ekonomii. Cestou grafického umění se vydá Dan Lange jako designér.

Celostátní přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech – 12. a 15. dubna. Tak klidnou hlavu, milí 
deváťáci, a hodně štěstí. Držíme vám palce! D. Sedláková

Od 2. dubna mají deváťáci 
na starost odbavování dováženého 
sběru. Budou vás informovat o situaci 
už při vašem příjezdu na parkoviště, 
pomohou vám vyložit sběr a příští 
úterý ho společnými silami naloží do 
nákladního vozu.   
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Anketa v obci 
Naše redaktory čekala v únoru práce v terénu. Za úkol dostali připravit a realizovat anketu s občany obce.

Připravili si sedm otázek a vyrazili do ulic. Oslovili 63 respondentů, z toho 26 mužů ve věku od 11 do 65 let 
a 37 žen ve věku od 10 do 76 let. Dozvěděli se zajímavé informace. 

1. Co se vám v Kounicích líbí?

Zde byly odpovědi rozmanité. Každý si dokáže najít něco hezkého. Zde jsou odpovědi:
náves, park, škola, školka, pivovar, hospoda, hala, les, fotbalové hřiště, bydlení, dětské hřiště, že jsme 
vesnice, naučná stezka, kostel, pořádek, práce starostky, přítomnost pečovatelky, klidné prostředí, je to můj 
domov, mám tu vše, co potřebuji, Cihelna, zámek, procházky po okolí.

2. Co se vám v obci nelíbí?

I když máme hezkou obec, stále je co zlepšovat. Občanům se nelíbí: chybějící chodníky, silnice ke škole,

přibývání obyvatel, neopravené silnice, nepořádek, zámek, málo hospod, otravní lidé, nesoudržnost lidí a 
jejich lhostejnost, někteří se vyvyšují nad ostatní a nedodržují pravidla, smog, kouř z komínů, další zástavba,

kostel, vánoční stromy na návsi, kácení stromů, pejskaři v lese, rychlá jízda, Pražáci, málo košů, špatné časy 
autobusů, málo kulturních akcí, policie, satelit, psí exkrementy.

3. Chtěli byste na Kounicích něco změnit?

I zde jsou odpovědi pestré, některé se překrývají s otázkou č. 2, což je pochopitelné: vyhřívaná čekárna, 
parkoviště u školky, zrušit satelit, bezohlední lidé, jízdní řády autobusů, silnice, více košů, paní starostku, 
diskotéky, družení, řešit komíny, zrušit osvětlení kostela, netopit PET lahvemi, uklízení exkrementů, 
chodníky, osvětlení, lhostejnost lidí, více večerních akcí, větší ochrana přírody, zlepšit architektonické 
centrum obce, kostel, zámek, méně aut, větší zahrádka u hospody. 

4. Chybí vám v Kounicích něco?

Přechod, vlak, metro, fotbalový stadion, restaurace, cukrárna, slušné a krásné pohostinství, kino, divadlo, 

kavárna, krám déle otevřen, koupaliště, taneční zábavy, akce 50 plus, papírnictví, diskotéky, lékárna, policie, 
večerka, hezcí kluci. Několik lidí se shodlo na jednom barevném stromě a nechtějí mít barevný les.

5. Jak dlouho žijete v Kounicích?

Dotázaní občané zde žijí v průměru 24 let. 

6. Jakou kounickou akci máte nejraději?

Každá akce má svou atmosféru. Je hezké, že se lidé sejdou a povídají si. Nejoblíbenějšími akcemi jsou: 
Vánoční trhy, memoriál Petra Šimka, Sáňkovačka, hospoda, setkání seniorů, pálení čarodějnic, Kounická 
šlapka, den dětí, divadlo, novoroční kopy, rozsvícení vánočního stromečku, zpívání. Nejvíce hlasů dostala
Kounická šlapka.

7. Co byste obci popřáli do budoucna?

Hodně aktivních občanů, chytré, rozumné a zodpovědné zastupitele, nízkou kriminalitu, dobrou starostku,

hodně peněz a dotací, ohleduplnost občanů, aby na sebe byli milejší a hodnější, opravu chodníků, více košů, 
hodně dětí, prosperitu, žádné vandaly, aby nikdo neničil kytky. Téměř všichni se shodli, že by chtěli mít
v Kounicích opravený zámek.

Je to sice jen taková školní anketa, ale vyzkoušeli jsme si na ní řadu dovedností od přípravy otázek, 
komunikace s lidmi, kteří ne vždy byli ochotní s námi hovořit, i zpracování získaných dat. Aby Vaše 
odpovědi neskončily v koši, předáme je paní starostce. Možná, že některé názory budou pro vedení obce 
námětem k zamyšlení. Děkujeme všem občanům, kteří nás neodmítli vyslechnout a věnovali nám pár minut 
svého času. K. Pokorná, I. Forejtová, M. Procházka, Š. Pánek
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NEJ, NEJ, NEJ kniha

Víte, že….

Nejčtenější knihou je: Bible

Nejdražší je: Codex Leicester – rukopis Leonarda da Vinciho, stojí 
okolo 500mil. Kč, okolo roku 1510, má 72 stran, psána zrcadlově

Největší je: To je Mohamed – 4x5m, 1,5 tuny, vystavuje se v Dubaji, hodnota je přes 
50mil. Kč

Nejstarší je: Diamantová sútra – nejstarší dochovanou ručně tištěnou knihu

Nejprodávanější je: Bible Niki Vaňkátová

Křížovka pro náročné milovníky knih 

1.                        

2.                       

3.               

4.                 

5.             

6. G               

7. A             

8.           

9.            G 

10. D                 

11. B               

 

1. Nejznámější světový dramatik 
2. Naše národní knihovna 
3. Autorka knihy Deset malých černoušků
4. Vynález Johannese Gutenberga 
5. Text doprovázený obrázky 
6. Hrdina, který hledal nesmrtelnost, král Uruku
7. Stručná informace o knize
8. Kniha knih 

9. Úvod literárního díla
10. Jazykovědec a knihkupectví 
11. Jiný název pro uměleckou prózu B. Svatošová
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KMD 
Bylo 17. 12. a jeli jsme do Divadla Na Fidlovačce. Měli jsme rozchod na dvě hodiny v Palladiu na 

dokoupení drobných dárků. Náročná byla hlavně cesta do divadla. Čekali jsme na tramvaj, která nepřijela,

tak jsme museli na jinou, ze které jsme už doslova běželi na metro, které jsme jen tak tak stihli. Nastoupili
jsme na další tramvaj, v níž jsme potkali cestující, kteří shodou náhod šli do stejného divadla jako my a 
zavedli nás tam. To byla naše záchrana, přesto jsme přišli pozdě, ale nebyli jsme poslední. Novocirkusové 
představení THE LOSER(S) bylo velmi zajímavé, mluvil tam pouze jeden člověk, který taky vytvářel 
hudbu. Většinu hry herci protančili. Celou dobu jsme jakoby seděli v letadle a oni nám „pouštěli film“ o 
zamilovaném páru, který představovali tanečníci. Cesta nazpátek byla už lehčí, stihli jsme si udělat i první 
foto u nádraží. 
Druhé představení se konalo v sobotu 19.1. Čekal nás FANTOM OPERY v divadle Goja music hall. 

Geniální umělec, který byl od narození zohaven, se schovával ve sklepě divadla. Ale i přes zohavení měl 
žákyni, kterou učil zpívat operu. Nakonec se do ní zamiloval a nepřijímal fakt, že ona ho nemilovala, proto 
napsal operu, kde ji měl unést a vyhrožoval celému divadlu. Nakonec ho našli, zachránili dívku a všechno 
dopadlo dobře. I přes horší výhled do jeviště jsme si to užili a divadlo se nám líbilo.

Zatím poslední představení se konalo 4.3. v Divadle ABC - THE GREATEST HITS Bedřicha Smetany.

Divadelní soubor, který bojuje o záchranu, má nacvičit operu i přesto, že je činoherní. Museli do opery 
zapojit hlavní hity Bedřicha Smetany, bylo to na přání Japonců. I přes komplikace, které při cvičení nastaly,

povedlo se jim vytvořit originální operní hru. Divadlo bylo pěkné a velmi zábavné. Byli jsme rádi, že jsme 
mohli vidět tak zábavné a hezké divadlo. Poslední představení nás čeká 14.5. Už se moc těšíme. 

A.Rajtmajerová, L. Trnková

Rozhovor s Anetou Macháčkovou a Kubou Kvasničkou
Oba naši deváťáci se věnují sportu, který vás možná překvapí. Už jsme vám v minulých číslech představili 
mažoretky, basketbalistku, krasobruslařku, aerobičku a další. Tentokrát trochu přitvrdíme. Společným 
koníčkem těchto spolužáků je totiž box. 
 

Jak jste se k boxu dostali?

Anet: Díky sociálním sítím. Kuba: Chtěl jsem se začít hýbat.

Jaký druh boxu děláte?
Anet: Thai-box. Kuba: Normální box.

Kam jezdíte trénovat?
Anet: Praha-Klánovice. Kuba: Kostelec nad 

Černými lesy.

Kolikrát týdně trénujete?
Anet: 2krát. Kuba: 2krát.

Kolik vás je v týmu a jaký je věkový průměr?
Anet: Cca 15 lidí od 14 do 40 let. Kuba: 10-15 ve věku 14 až 40 let.

Koho máte nejraději v bojových sportech?
Anet: Karlose Vémolu. Kuba: McGregora.

Byli jste už na nějakém zápase?
Anet: Ne. Kuba: Ne.

Jaké vybavení používáte?
Anet: Chrániče na zuby a nohy, rukavice, bandáže. Kuba: To samé, ale bez chráničů na nohy.

Chtěli byste v budoucnu pokračovat?
Anet: Ano. Kuba: Jasan.

Kam chcete pokročit?
Anet: Na zápasy na vysoké úrovni. Kuba: Do oktagonu.

Děkujeme oběma za rozhovor a přejeme hodně sportovních úspěchů. Š. Pánek
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Červená karkulka trochu jinak

O tom, že tato pohádka není zrovna procházka růžovou zahradou, všichni víme. I přes sežrání Karkulky a 
babičky a zabití vlka je už v mateřské škole jednou z nejznámějších. Žáci mediální výchovy tentokrát dostali 
za úkol zpracovat příběh Červené karkulky jako novinový článek do různých rubrik, např. sport, bulvár, 
politika, ekonomika, inzerát, móda, krimi, zahrádkář nebo psycho. Jednu z verzí vám nabízíme k přečtení.
Zvolené téma - krimi.

Krvavá vražda dítěte

V ranních hodinách přivezla záchranná služba do nemocnice zkrvavenou dívku v kómatu. Policie začala 
ihned pátrat po pachateli. Dívka měla ve vlasech listí, a tak policisté usoudili, že se útok stal v lese. Policie 

vyslechla myslivce, který záchrannou službu zavolal. Potvrdil, že Karkulku našel v lese vedle koše, ve 
kterém byla bábovka a víno s přáním k narozeninám pro babičku. Maminka dosvědčila, že šla Karkulka za 

babičkou přes les, i když jí to zakázala. Myslivec zdůraznil, že se v jeho lese vyskytuje zlý vlk. Na dívčině 
těle se objevil i otisk chrupu vlka. Bylo po něm vyhlášeno pátrání. Záhy byl nalezen v babiččině chaloupce, 
ale po babičce ani stopy. Karkulka se zatím z kómatu neprobrala, takže ji není možné vyslechnout. Další 
informace přineseme v příštím čísle. Autoři: K. Pokorná, R. Adámková, E. Jíchová

Vznik a vývoj medií

Média ovládají současný svět a život nás všech. Jako žáci mediální výchovy 
bychom o nich měli něco vědět. Pro začátek si vysvětlíme pojem média. 
Média jsou hlavně tisk, rozhlas, televize a internet. A jak se v minulosti 

vyvíjela? První knihtisk byl sestrojen roku 1448. Pošta byla založena zhruba o 
100 let později. Po dlouhé pauze přišla na svět první fotografie roku 1826 a 
první telegrafická zpráva jen o několik let později. Rok 1876 přinesl první 
telefon. Rozhlasové vysílání bylo uvedeno do provozu 1922, krátce po 1. 
světové válce. Televize byla uvedena na trh 1926. Bezdrátový mobilní telefon 
roku 1970 a o 17 let později vzniká pojem internet. 

I. Forejtová, K. Pokorná

 

Jak se chovat ve škole o přestávkách? Dobrá rada nad zlato! J

Na chodbě bychom se měli chovat slušně a hlavně bezpečně.
Nikoho fyzicky neohrožujte.

Nechoďte s jídlem po chodbách.
Nemluvte vulgárně, ale to ani ve třídě.
Neběhejte po schodech a choďte po správné straně.
Neotravujete paní učitelky, jen kdyby to bylo nutné, chtějí si také odpočinout.
Neničte školní majetek.
Nestůjte ve dveřích a nebouchejte jimi.
Buďte ohleduplní k ostatním.
Chraňte si zdraví. Bára Svatošová
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Jak se rodí článek

Jsme na konci dalšího čísla školního časopis. Než se k vám dostane v tomto 

provedení, je za tím spousta práce celé redakce. Vše začíná setkáním vždy 
v pátek 5. a 6. hodinu. Nejdůležitější jsou nápady na články. Pak je to dělba 
práce, v našem případě rozdělení navržených článků redaktorům. Potom se 

rozejdeme, většinou do počítačové učebny, kde hledáme informace a 
připravujeme materiál o daném tématu. Práce na článku probíhá i mimo 
vyučování na rozdíl od ostatních volitelných předmětů, proto je naše práce opravdu náročná a pauzy míváme 
málokdy, jako třeba na konci roku apod. Tvorba článku trvá cca 2 až 3 vyučovací hodiny, někdy déle a 
vydáme 5 čísel Kouníka za rok. Všichni musíme být samostatní, ale zároveň jsme jeden tým. J. Obořil

Pojmenuj a vybarvi:

 

      

Nápověda: (podběl obecný, tulipán, violka vonná, petrklíč, narcis žlutý, modřenec hroznatý) I. Forejtová

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 / duben 2019

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

 

V minulém čísle školního časopisu jsme vyhlásili soutěž o návrh 
olympijského maskota. A máme ho J.

Rozhodnutím komise byl vybrán návrh Nely Hamtákové ze 2. B.

Gratulujeme a už se těšíme na příští rok, kdy nás bude celým dnem provázet. 
Všem dětem, které se soutěže zúčastnily, moc děkujeme. 

D. Sedláková
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Milé setkání s bývalým žákem naší 
školy

Někteří učitelé naší školy se zúčastnili charitativní akce 
Na Sněžku pro Evču. Zakoupením trička s logem

charitativního projektu nadačního fondu KlaPeto (a 

výstupem na Sněžku) jsme přispěli šestnáctileté Evče 
Mrázkové z Prahy na sportovní protézy a dalším 
handicapovaným dětem na kompenzační pomůcky. 
Večer se některé z nás vypravily na koncert skupiny 
The Tap Tap. A protože frontmanem je náš bývalý žák 
Jirka Holzmann, tak jsme se s ním vyfotily.

Marie Koubková

Výtvarná výchova v osmé třídě

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

               

 

Den dětí 
V pátek 31. 5. se v Kounicích konalo soutěžní odpoledne, abychom společně oslavili Den dětí. 

Na naše nejmenší kamarády čekalo 11 stanovišť, kde si většinou vyzkoušeli, jestli dokáží to, co naši zvířecí 
kamarádi. Zahráli si na rybáře, zaskákali parkur na bujných ořích, vybarvili si zvířecí škrabošky, jako raci 
klepety posbírali kartičky s obrázky, opičí dráhou se probojovali do složité pavučiny, pak si vyzkoušeli svou 

rovnováhu nad zemí, poskládali obrázky známých zvířat, nanosili pyl do úlu, vykouleli a skouleli 
chrobákovu kouli a chobotem trefovali růžové prasátkové plechovky. Děti si vedly výborně a vše šlo jako po 
másle. Za nasbíraná razítka si vysloužily různé dobroty a na závěr i pěnové překvapení, které si opravdu 
všechny užily.

Tak jako v předchozích letech, ani letos bychom nemohli zorganizovat takový dětský den bez 
pomoci dobrovolníků, kterými byli především žáci 7., 8. a 9. třídy, ale i žáci bývalí. Koně zapřahaly Kája 
Dobrovolná, Klárka Pokorná, Aura Tlamichová a Lucka Judasová, se škraboškami pomáhaly Lucka a 
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Terezka Trnkovy, Vendy Hájková, Aneta Rajtmajerová, Róza Adámková a Klárka Koudelová. Račím 
stanovištěm provázely Eliška Jíchová, Nikča Vaňkátová, Marťa Kyselová a Míša Forejtová. Pavučinou 
provázely Kája Čepelová a Kája Judasová, rovnováhu pomáhali udržet Honza Sedlák, Barča Kohoutová a 
Verča Sedláková. Složit zvířecí puzzle mohly děti s pomocí Týny Pokorné, Ivči Forejtové a Déni Kalinové. 
Na dětském hřišti byla připravena tři stanoviště. Pilné včelky doprovázely Klárka Podveská, Lucka 

Fadrhoncová a Anet Macháčková. Valit kouli do svahu a zpět pomáhali Adam Forejt, Maty Procházka, Šíma 
Suchan a Kuba Obořil a na parném sloním stanovišti se s choboty prali Kuba Řehák, Týna Lhotská, Máťa 
Čepela, Barča Svatošová a Naty Reitzová.  
Tentokrát jsme si užili slunečné počasí. To některým pomocníkům ve zvířecích overalech pořádně zatopilo, 
ale i v horku si vedli výborně a mě moc potěšilo, že jim mohu předat pochvalu a slova uznání i od některých 
rodičů. Za sebe bych jim chtěla touto cestou moc poděkovat. Byli úžasní, skvělí a milí, opravdu se moc 
snažili a poradili si i s nelehkou organizací, kdy se u stanovišť, chtě nechtě, někdy vytvořily fronty. Velmi si 
vaší pomoci vážím!!! D. Sedláková

Více fotografií na www.zskounice.cz

Výlet druháků na zámek Kačina

Vybaveni svačinkami (a vzhledem k počasí 
hlavně pláštěnkami) se kluci a holky z druhých 
tříd vypravili na školní výlet na zámek Kačina u 
Kutné Hory. Obě třídy vzhledem k počasí 
absolvovaly program uvnitř zámku s názvem „Jak 
se žilo služebnictvu“,  během kterého poznávaly 
předměty, které se na zámku v dávných dobách 
používaly, seznámily se s funkcí kastelána, 
lokaje, lazebníka, kaplana, šafáře (a mnoha dalšími) a v neposlední řadě prošly cestu zámeckým podzemím, 
na které měly možnost prohlédnout si zámeckou ledničku, vinné i zeleninové sklepy, prádelnu a zámeckou 
kuchyni. Na samém konci trasy, hned za konírnami a stájemi, jsme pak všichni zůstali stát s otevřenou 
pusou. Čekalo tam totiž úžasné překvapení. Chcete vědět jaké? Vydejte se na zámek Kačina a nezapomeňte 
prohlídku zámku spojit s návštěvou naučné stezky v rozhlehlých zahradách. Přejeme vám, abyste si výlet 
užili stejně jako my. Vendula Dovole
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Stromy

Učili jsme se o stromech, třeba kde rostou nebo jaké mají listy. Děláme o stromech 
myšlenkové mapy. Třeba že existuje prales, lípa má listy ve tvaru srdíčka a bříza má 
jinak barevnou kůru než ostatní stromy. Vrba se dožívá 60-80 let. Vrba ráda roste u

vody. Učíme se o stromech i písničky Stromy a kamarádka lípa. Maruška Horová, 2. A 

Stromový projekt

Stromová poezie:

Diamantová báseň Aničky Šimkové

Fíkovník (podle keltského kalendáře) Pavel Boublík

charakteristika:

· malý strom
· ovoce fíky
· roste v Chorvatsku

vlastnosti dle horoskopu, které jsou shodné s mou povahou:

Báseň s tajenkou neboli apokryf (Kristýnka Zoubková)

Laskavá
lIstnatá
Pěkná
Alej

Kdybych byla královnou se stromovou korunou - vrba (Amálka Gálová)

Broskvoň 

hezká  sladká 

   dává plody dýchá  pije 

plody       broskve     mravenci     postřik 

   přezimuje   kvete         má pupeny 

 slabá   broskvoň obecná 

  broskvoň 

· něžný a líný
· jsem citlivý
· mám rád zvířata



5 

Myšlenková mapa (Emča Jedelská)

Můj strom 
v proměnách 
ročních období 
(Matěj Svoboda)

Popis stromu – lípa (Kristýnka Zoubková) Frotáž kůry jabloně 
(Anetka Vondrášková)

Můj strom – živočichové – vrba na hřišti 
u zámku (Maruška Horová)

Viděla jsem na stromě – vrbě lézt mravence 
(hmyz). Zpívali na ní ptáčci (živočichové). 
Vrba byla vysušená. Létali tam okolo 
komáři, mouchy, včely (hmyz).

Můj strom (Hynek Novák)

Česky: Dub zimní
Latinsky: Quercus

· přitahuje blesky
· žije až 2000 let
· dub zimní má léčivé účinky – kůra
· může vyrůst až 45 metrů
· říká se mu i šípák, drnák, křemelák

Druháci ze 2. A

Příroda

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

Naše hudebka

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

Maruška, Eva, Ema         

Matematická gramotnost = jeviště a pokojíček J

Dělali jsme při matematice pokojíčky. Moc nás to bavilo. Dělá se to takhle. Musí se vystřihnout 4 čtverce, 
pak se na každý namaluje koberec, obraz, dveře a všechno se to slepí lepítky. Práce se nám moc líbila. 
Nebylo to ani těžké. Maruška, Eva, Ema, Lili         

Snová báseň (Eva Ledvinová)

Zdálo se mi,
že jsem byla v lese a jeden strom mi řekl:
„Zachraň mě!“ A já jsem se najednou 
zmenšila. A ten strom mě pozval dál 
a já mu uvnitř uklidila.
A tak jsem ho zachránila.
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Den maminek

Druhá květnová neděle v roce patří všem maminkám. My jsme si - kromě 
dárků - pro maminky připravili ještě pásmo písniček, básniček a tanečků a v úterý 14. května jsme (holky ve 
slušivých sukýnkách, kluci s motýlky) maminky přivítali u nás ve škole. Na začátku jsme maminkám zahráli 
3 písničky na flétny, zarecitovali jsme básničky, zatančili jsme 3 tance, z nichž nejvíce se nám povedl 
menuet, a po písničce jsme maminky seznámili s historií Dne matek. Po poslední písničce jsme maminkám 
předali vlastnoručně vyrobené korále, přání a květinu, kterou jsme zasadili již na podzim, a o kterou jsme se 
po celou dobu starali. 

Kluci a holky ze 2. B

Jaká je 2. B? 

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

Druháci ze 2. B

Rozloučení s paní vychovatelkou 
Alenkou Podveskou

Od prvního vstupu do

školy až do dneška se o 
nás v odpoledních hodinách starala ve školní družině paní 
vychovatelka Alenka Podveská. Protože se nám paní učitelka 
odstěhuje a příští rok už s námi ve družině nebude, napsaly jsme 
jí dopisy na rozloučenou, ve kterých jsme jí chtěly za všechno 
„družinkové“ poděkovat. Děti ze 2. B
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Básnička o jaru.

Jaro už je tu, auto dělá tů tů tů.
Přes Černíky letí krásné včeličky, 
děti se těší do školy i do školičky.
Maminka a tatínek láká myšky na sýrek. 
Krteček vám nese kytičky, mějte rádi kočičky.

Marie Adámková  3. A
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Zacvičte si pozdrav slunci se 3. A

Jóga blahodárně působí na naše zdraví. Během školního roku jsme si díky józe posílili a 
protáhli celé tělo. Tobias Beňa a David Venel pro vás připravili krátkou sestavu, kterou 
hravě zvládnete i vy, například v obývacím pokoji. Při cvičení jednotlivých pozic (asán) 
vnímejte plynulost pohybu, zapojení jednotlivých svalů a nezapomínejte především na svůj 
dech, který je při cvičení zásadní. S přáním krásného jogínského zážitku žáci 3. A.

1. Hora                         2. Stoj vzpažit           3. Hluboký předklon       4. Pohled před sebe

Nádech + výdech       Nádech                             Výdech                           Nádeh

Ruce podél těla, Ruce směřují vzhů- Hlava směřuje ke kolenům,     Pohled před

chodila blízko sebe.     Ru, ramena od uší.          která nepokrčujeme.                 sebe.

5. Pes hlavou dolů                        6. Prkno                                                  8. Kobra

Nádech                                                  Nádech

Lokty nad malíčky.                              Nevytáčet lokty.

Výdech                                        7. Housenka         9. Pes hlavou dolů

Hlava mezi paže.                                                                             10. Hluboký předklon

Chodidla na podložku.                                                                      11. Stoj vzpažit

12. Hora

Výdech                                                    

Dotyk špiček chodidel, kolen, hrudi,                  

dlaní, brady s podložkou. Tobias a David
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Školní výlet tříd 3. A a 3. B - Krkonošské putování – expedice Sojčí pírko 

20. 5. – 24. 5. 2019

V pondělí 20. května zamávaly rodičům 
děti ze třetích tříd a vydaly se do našich 
nejvyšších hor. Benecko nás přivítalo 
zamračenou oblohou, a tak jsme se ubytovali 
v Horském hotelu Kubát, navlékli do pláštěnek a 
po výborném obědě jsme se vypravili na 

průzkum okolí. Zrovna když jsme objevili 
mošnu se vzkazem od Krakonoše, spustil se 

nejprudší liják. V dopise nás prosil o pomoc při 
pátrání po ztracené sojce. Aby to nebylo tak jednoduché, nachystaly si hory na třeťáky všelijaké nástrahy. 
Hned první den jsme našlapali asi deset kilometrů a přitom jsme zvládli plnit různé úkoly na Lufťákově 
stezce. Po večeři nás navštívil člen horské služby, aby nám pověděl spoustu zajímavostí o své práci a také o 
tom, jak se máme na horách chovat. První den byl velmi nabitý, a tak jsme plni dojmů zalezli do pelíšků a 
usnuli nezvykle brzy. 

V úterý ráno jsme si po vydatné snídani založili deníčky a zapsali do nich zážitky z prvního dne. 
Potom jsme si lehce zopakovali vyjmenovaná slova a pak už jsme hráli všelijaké hry na hřišti. Odpoledne 
nás čekala další výprava za ztracenou sojkou a náročná „bojovka“, při které děti v šesti skupinách hledaly 

podivné tajemné vzkazy. Ten, kdo měl rychlé nohy, postřeh a dobrou paměť, pomohl své skupině získat 
body – stopy k rozhledně Žalý. Šikovnost a tvořivost pak třeťáci prokázali při stavění ptačích hnízd. 

Ve středu jsme se probudili do deštivého rána. Původně plánovaný pěší celodenní výlet do Jilemnice 
jsme museli kvůli počasí pozměnit. Téměř celé dopoledne jsme věnovali malování na trička a po poledním 
klidu jsme se vydali autobusem do Jilemnice. Ve zdejším muzeu jsme si prohlédli výstavu o Krakonošovi, 
expozici o historii lyžování, pohyblivý betlém a také zámecké prostory, které obýval hrabě Jan Harrach. 
V malém obchůdku se suvenýry si kluci a holky nakoupili dárečky pro rodiče, a přestože nám počasí moc 
nepřálo, vrátili jsme se spokojení do hotelu. Při luštění krkonošské křížovky se ukázalo, co všechno se děti 
na výletě dozvěděly. Večer jsme si pak všichni pochutnali na buchtičkách s krémem.

Čtvrtý den našeho výletu jsme si užili spoustu legrace při hře „Oblíkačka – svlíkačka“. Běžet co 
nejrychleji a obléknout na sebe postupně obrovskou mikinu, čepici, šálu, rukavice, pak to všechno zase co 
nejrychleji svléknout, to je opravdu „fuška“! Zabrat nám dal i výstup na rozhlednu Žalý, ze které jsme měli 
nádherný výhled na zasněžené vrcholky Krkonoš. Při zpáteční cestě nás sojčí pírka navedla ke ztracené 
sojce, která nám hlídala poklad od samotného Krakonoše. Poslední večer si třeťáci vyzkoušeli své taneční 
umění při krkonošském candrbále. Na závěr paní učitelky vyhodnotily celotýdenní soutěž v získávání stop a 
také nejpořádnější pokoje.

V pátek naše krkonošské putování ukončila vydatná snídaně. Společnými silami jsme nanosili 
všechny kufry do autobusu, naposledy se vyfotografovali s horami v pozadí a pak už hurá domů.
            Miroslava Roudnická
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Anketa ke školnímu výletu

Po návratu ze školního výletu jsme hned v pondělí 
ráno společně prožitý týden zhodnotili. Povídali jsme 
si o tom, co se nám líbilo, nelíbilo a na co budeme 
nejvíc vzpomínat. 

V týdenním plánu děti odpovídaly na následující tři 
otázky.

1. Co jsem zajímavého viděl/a:
- Zajímavá byla prohlídka starých věcí 

v muzeu.

- Viděla jsem vrchol Sněžky.
- Prohlédl jsem si zámek a Krkonošské 

muzeum v Jilemnici.

- Vyšel jsem na rozhlednu Žalý.
- Viděl jsem horu Kotel, poblíž které se před více než 100 lety stala tragédie.
- Viděl jsem krásnou přírodu Krkonoš.

2. Co nového jsem se naučil/a:
- Naučil jsem se, co se má brát do lesa a hodně věcí o národním parku.
- Dozvěděl jsem se, jak se bezpečně chovat na horách.
- Dozvěděl jsem se, že Sněžka měří 1 603 m. 

- Pískat na trávu.
- Dozvěděl jsem se, jak dlouho člověk vydrží pod lavinou.
- Naučila jsem se rozpoznávat různé druhy ptáků.
- Dozvěděla jsem se, že sojky nelétají v hejnu blízko u sebe.
- Naučil jsem se novou hru Oblíkačka – svlíkačka.
- Dozvěděl jsem se, jak se jmenuje kytka ve znaku KRNAPU.
- Dozvěděl jsem se, že v roce 1913 v běhu na 50 km zemřeli na Zlatém návrší B. Hanč a V. 

Vrbata.

- Naučila jsem se stavět hnízdo pro ptáčka.
3. Co mě nejvíc bavilo:

- Chodit po horách.
- Povídání o horské službě.
- Když jsme hráli hry.
- Vybíjená a hry na procházkách.
- Objevení pokladu.
- Tančení a barvení triček.
- Bavilo mě, jak jsme pomáhali Krakonošovi.
- Plnit ve skupině různé úkoly.
- Stavět hnízda pro tetřívka obecného.
- Zapisování do deníku.
- Hrát s klukama karty Uno.

- Hledat ztracenou Krakonošovu sojku.
- Prohlídka zámku. Miroslava Roudnická
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Toulcův dvůr

Na konci ledna jsme se společně se 
třeťáky vydali do Toulcova dvora, kde 
jsme se učili péct chleba. Dozvěděli jsme 

se ale i mnoho zajímavých informací o obilí, mouce a 
dalších přísadách. Nakonec jsme si své výtvory odvezli 
domů, abychom se mohli pochlubit maminkám i 
tatínkům. 

Andrea Rozkydalová

Chemická olympiáda

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

Andrea Rozkydalová

Emoce v tváři – kvíz

Dokážete poznat, jaké emoce vyjadřují tyto masky, které nakreslili žáci 6. třídy? Na konci 
časopisu najdete správné řešení.

2. 

 

 

               

1.   2.         3.           4.   5.            6.  

 

 

 

6.                                        

 

 

         7.   8.      9.          10.   11.            12. 

strach, překvapení, nuda, zklamání, vztek, nadšení, ukřivdění, zoufalství, láska, lítost, zděšení, radost  

             Šesťáci

Správné řešení najdete na straně 18.
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Sedmáci na pustém ostrově
Hlásí se vám sedmá třída, která ve třech skupinách na nějaký čas 
ztroskotala na pustém ostrově. Bylo to pouze na nich, jak si poradí. 
Každá skupina se ocitla opuštěna na neznámém místě. Společnými 
silami musely děti překonat všechny překážky, které jim jejich třídní
učitelka připravila.

Nejdřív se muselo dumat nad tím, co udělat jako první, kde vzít jídlo a pití a jak 

si rozdělit práce. Také jsme si vymysleli jméno kmene. Časem se ukázalo, že je 
potřeba najít vůdce. Zvolen byl většinou hlasováním. Byl to pak ten, kdo
rozhodoval o našich společných úvahách. Poté jsme se pustili do náčrtků našeho 
ostrova. Pro delší pobyt na ostrově bylo potřeba stanovit pravidla a tresty za 
jejich porušení. Rozdělili jsme si je do tří kategorií podle závažnosti. Také jsme si zkusili velmi těžkou 
zkoušku, jestli bychom dokázali pro záchranu kmene někoho vyloučit a proč. To nebylo vůbec jednoduché, 
ale někteří dokázali obětovat, aby zachránili ostatní. Nakonec jsme se všichni spojili a zvolili jsme vůdce 
společného. Někdy nám tato práce dala docela zabrat, ale společnými silami jsme to zvládli a paní učitelka 
nás moc chválila.J                                                 N. Vaňkátová, B. Svatošová,T. Lhotská a N. Novotná

Naše zpětné vazby pro paní učitelku:
Bylo to zajímavé a někdy dost složité. Občas nám některá rozhodnutí dala zabrat. Myslím si, že v naší 
skupině to fungovalo dobře a na všem jsme se shodli, i na těch nejtěžších otázkách. Je dobré, že jsme se 
nehádali. Myslím, že nám to pomohlo myslet jako skupina a ne za sebe. Určitě nám to hodně pomohlo a 
bavilo mě to. Měli jsme spolupracovat a dohodnout se. Myslím, že jsme měli někdy docela dobré nápady. 
Přišlo mi, že se někdy pár lidí podcenilo. Podle mě to bylo super.                                     Sedmáci

Znečištěné ovzduší
Plasty jsou sice veliký problém na téhle planetě, ale jsou tu i zatím 
menší, které se také musí řešit. Zemi ubližují výfukové plyny z aut, 

které už jsou částečně vyřešeny, ale má to jeden zádrhel, jelikož ne 
všichni mají peníze na auto poháněné na elektřinu. Dalším problémem 
je spalování uhlí, na které spousta lidí doma topí. Také by se měla 
omezit konzumace palmového oleje, kvůli kterému se v tropických 
oblastech pěstují palmy. Řepka je také další surovina, které u nás není 

pomálu. Když neprší, je z ní všude žlutý prach, který všichni dýcháme. Zemědělci 
nechtějí moc sázet jiné plodiny, protože z řepky mají nejvíce peněz. Ne všichni si 
uvědomují, že tady takový problém máme. Studenti proto udělali už druhou stávku, 
která snad bude mít nějaký výsledek.  
https://www.prirodovedci.cz/ https://www.lidovky.cz/      R. Adámková, K. Koudelová

Všudypřítomné plasty

V dnešní době jsou plasty 
všude, opravdu jich musíme 
používat každý den tolik? 
Stačí jen, když na nákup 
místo igelitové tašky 
použijete hadrovou, která se 
vám po pár použitích neroztrhne. Na ovoce si také nemusíte brát 
pytlík, buď ho vezmete v ruce, nebo v síťované tašce na ovoce či 

zeleninu, alespoň se vám nezapaří. Věděli jste, že v Tichém oceánu je plastový ostrov, který už je větší než 
polovina Evropy a stále se rozrůstá? Hmotnost odpovídá asi pětistům velkých letadel. Vědci odhadují, že se 

ostrov skládá asi z 1,8 bilionů kusů plastů.
https://ct24.ceskatelevize.cz/ K. Koudelová, R. Adámková
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Recyklace v 9. třídě

Ve čtvrtek 16. 5. k nám přijely dvě lektorky s výjezdním 
programem Recyklace očima mladého vědce. Vybrali jsme si 
téma Recyklace a půda. Nejdříve jsme si došli pomocí sondy 
odebrat vzorek půdního profilu a vzorky půdy pro další 

rozbory. Připravili jsme si půdní výluh, se kterým jsme 
prováděli chemické analýzy. Neváhali jsme se i trochu 

ušpinit při určování půdního druhu. Na závěr jsme skládali 
kartičky. Do trojic jsme přiřazovali odpady a časový údaj, za 
který se v přírodě rozloží. Program trval 5 vyučovacích hodin a 
náklady na něj byly uhrazeny body z našeho účtu ze soutěže 
Recyklohraní aneb Ukliďme svět.

M. Procházka, Š. Pánek

Mají to za pár!

Už jen posledních pár dní a vzhůru do světa. Na to se určitě těší všichni naši deváťáci. Co je ale čeká, 
nevědí. Mají svá očekávání i obavy. Zeptali jsme se na pár otázek k jejich studijní budoucnosti. 

„Přijat“ – to je to slovo, na které v květnu všichni čekali a které obrátilo přání a sny o budoucnosti ve 
skutečnost, tedy alespoň v první krok k jejich naplnění. Ohromná radost, nejlepší, krásný, super, skvělý a 
výborný pocit, odměna za poctivou přípravu, pohoda, strašná úleva, pláč radostí a spadlý kámen ze srdce, 
konec stresu – tak si tu dobrou zprávu prožili. 

Všichni bez výjimky se na novou školu těší, zároveň si uvědomují, že je čeká více učení, nové 
vědomosti a zkušenosti, zdokonalení se v cizích jazycích a za 4 roky maturita. Očekávají skvělou partu, 
nové kamarády, pohodu, lidi se stejným zájmem, zdokonalení v tom, co je baví. Těší se i na legraci, která 
ani v této devítce tedy nechybí, nebo na zahraniční akce, na odborné předměty, na adapťák, na vybavení 
školy, na obědy, na učitele, na život v Praze nebo na odborné praxe. 

Začátky na novém působišti bývají někdy těžké, proto se děti netají ani svými obavami. Ty mají 
třeba z dojíždění, z brzkého vstávání, z neznámé cesty, z nových lidí, z množství a obtížnosti nového učiva, 
z učitelů nebo z nedostatku času na všechny povinnosti i koníčky. Nikdo se nechystá na internát a od září i 
ti, co to na základce měli do školy pár minut, budou součástí hromadné dopravy. Někteří si ale již 
uvědomili, že cesta vlakem, metrem, tramvají… nabízí čas k učení, které chce většina od září zlepšit. 

Někteří (11 dětí) se ve škole budou od září potkávat i se svými už bývalými spolužáky ze ZŠ nebo se 
svými kamarády. Do prvního ročníku Střední zdravotnické školy posíláme dokonce pět našich deváťaček J.

I přes veškeré obavy si většina žáků zatím moc nepřipouští, že by měla škola vliv na mimoškolní aktivity. 
Tak snad to tak bude, i když s časem budou muset začít hospodařit lépe a efektivně. Doma ve dvě po o. už 
bude od září asi málokdo. 

Nové školy zlákaly deváťáky moderním vybavením, přátelským a příjemným prostředím, pozitivní 
energií, realizovanými projekty, tolerancí pro dojíždějící, sousedícím MC Donaldem, možnostmi 
zahraničních pobytů, hezkým okolím, hřištěm na střeše, počítačovým vybavením, jídelnou, posilovnou nebo 
umístěním v centru Prahy.

Důležitě jsou i informace od lidí, kteří školu studují nebo studovali. Díky nim víme, že někde jsou 
pohodoví, příjemní a fajn učitelé, těžké učení, dobrá péče o studenty, legrace, samá chvála, dobrá, ale těžká 
škola, těžká matematika. Čtyři roky utečou jako voda a co bude dál? Pokud by se rozhodovalo teď, 12 
studentů by pokračovalo na VŠ a 8 se jich po střední škole chystá do pracovního procesu.
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A vaše slovo na závěr? 

Jsem ráda, že jsem chodila do téhle školy. Jsou tu fajn učitelé, mám skvělou třídu. Je tu sranda.

Bylo to tu dobré, občas těžké, ale moc se mi tu líbilo. 
Užívejte si to tu a važte si těch super učitelů, kteří tu jsou, protože to uteče hrozně rychle.
Tahle škola byla skvělá, bude mi chybět. Ale život jde dál a my se posouváme výš.
Tahle škola mě toho dost naučila a jsem strašně ráda za tu rodinnou atmosféru, co jsme tady 9 let měli. Už 
teď vím, že se mi po téhle škole bude stýskat. Děkuji!
Hodně štěstí, budete ho potřebovat. Užijte si základku. 
Užívejte si to tady, protože ta pohoda jednou skončí a budete se muset postavit na vlastní nohy. V této škole 
jsou super lidi a jsem ráda, že jsem mohla chodit právě sem.
Neodbývejte přípravu na přijímačky. Ale žádný stres, když nevíte, kam dál. Školu můžete i změnit.
Pro osmáky - dejte si záležet na výběru školy, ať jsme potom šťastní.
Tato škola je velmi kvalitní a doufám, že se nám všem bude v budoucnu dařit.
Všechno tu bylo super, jen ten kolektiv někdy nefungoval. 
Učte se, vyplatí se to. Pak je to hrozně jednoduchý, ale já se neučilJ.

Užívejte, dokud můžete.

Jsou tu dobří učitelé a můžete si tu povídat i s kuchařkami.   
A. Macháčková, D. Sedláková

Květnové tradice - Oslavy máje
1.května  – dívky mají dostat políbení pod rozkvetlou třešní, aby neuschly a byly 
krásné. Podle pověry svatba v květnu přináší smůlu. S obdobím 10. až 14. května se 
pojí jména takzvaných zmrzlých mužů: Pankrác, Servác, Bonifác a ledové světice 
Žofie. V některých obcích se dodnes udržuje tradice tzv. Staročeských májí. Je 
s nimi spojeno mnoho příprav. Česká máj má je strom, zbaveného – s výjimkou 
horní části – větví a kůry, většinou smrk, kterému se říká král. Horní část se 
zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec.

Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před muži ze sousedních 
vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je 
to pro vesnici velká ostuda. Staročeské Máje jsou vítáním jara prostřednictvím 
tance, hudby, veselé nálady, hojnosti jídla a pití, nesmrtelnosti života a lásky.  

Nejbližší obcí, kde se tato tradice dodržuje, jsou Poříčany. Požádali jsme o 
rozhovor naší paní ekonomku Ditu Hybnerovou, která tam bydlí. Máje se zde 
konají vždy jednou za dva roky. Akci pořádají místní dobrovolní hasiči a

s přípravami začali již na podzim. Obcí prochází průvod, jehož součástí je 50 
postav a kočáry s koňmi a dva vozy. Na jednom z nich jede kapela a na druhém je šatlava, kterou hlídají 
policisté. Nechybí krojovaní tanečníci. Obcházejí se domy a u 

každého, kde je malá ozdobená májka, která značí, že se v domě 
nachází neprovdaná dívka, se tančí. Dívka má pro celý průvod 
připravené občerstvení. Otce dívky zatknou policisté do šatlavy, 
ze které se musí vykoupit tím, že zaplatí policistům přípitek.

Když projdou celou vesnici, zastaví se u májky, neboli krále, kde 

se asi 20 minut tančí česká a moravská beseda. Tu tvoří 4 páry a 
tančí v kole. Kol muže být kolik chce. Večer se pak všichni 
sejdou na májové zábavě. Paní Hybnerové se na celých oslavách 
nejvíce líbí to, že je to moc hezká a dlouholetá tradice. Děkujeme 
za zajímavé informace. 

K. Pokorná, I. Forejtová
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Setkání s pamětnicí paní Bohumilou Havránkovou
Dne 26. 4. do naší školy přijela paní Havránková, rozená 
Picková, která zažila 2. světovou válkou a taky si prošla 
koncentračním táborem v Terezíně. Narodila se roku 1927, je

jí tedy 91 let. Pocházela ze smíšené rodiny což, znamená, že 
měla tátu žida a maminka byla křesťanka. Ještě měla mladší 
sestru. Tatínek pracoval jako velkoobchodník. Koncem 30. let 
utekla rodina Pickových do Prahy z pohraničí, které zabralo 
německé vojsko. Tam žili ve skladišti, protože bylo 
nedostatek bytů pro uprchlíky. V Praze se vyučila kožešnicí, i 
když ji to moc nebavilo. Už odmala chodila do sokola, ale v 

Praze už ne, protože měla v rodině někoho, kdo je žid, a za to 

byla odsuzována. V roce 1943 byla převezena do Terezína. 
Měla štěstí, že neprošla tím nejhorším, ale v Terezíně byla 
přesunuta do Jugendheimu (dětský domov). V roce 1945 utekla se svojí kamarádkou z Terezína do Prahy, 
kde mezitím vypuklo Pražské jaro. Po válce vystudovala grafickou školu obor fotografie. Momentálně žije 
v Praze. My jí děkujeme za její návštěvu a doufáme, že ještě někdy přijde.                Jan Řehák

Pohár rozhlasu 
Jako každý rok se konal Pohár rozhlasu, až na to že, jsme jeli do Staré Boleslavi. Byla 
neuvěřitelná zima, která nám zabraňovala v pohybu, takže naše výkony nebyly nejlepší. Jako 
první byla štafeta, potom výška, šedesátka a další atletické soutěže. Sice se pár štafet 
nepovedlo, ale starším se podařilo porazit Boleslav! Každý kdo měl deku, byl šťastnější, 
protože ta zima byla vážně hrozná, ale i přes ní jsme se snažili vydat 100% sil. Sice nám 
hlásili, na jaká stanoviště máme jít, ale pletli nám jmena (Například Křemenčuková) a 

nebylo jim moc rozumět. A také jsme měli výhodu, že jsme mohli být v zasedárně a nemrzli 
jsme jako ostatní venku. Nakonec jsme se dozvěděli, že jsme se ani neumístili, kvůli tomu,

že jsme v jiném kraji. Aspoň jsme dostali náramky :))))). A. Rajtmajerová

Divadélko z Hradce Králové 

Opět nás navštívili herci z Hradce Králové. Téma tohoto 

divadla bylo - Romantismus není jen romantika aneb Evropou 
od Goetha k Vrchlickému. Různá dramata, která nám herci 
představili, nám měla ukázat známá literární díla 
nejslavnějších představitelů romantismu. První ukázkou byl 
úryvek z deníku Utrpení mladého Werthera od Johanna 
Wolfganga Goetha. Šlo tam o lásku k dívkám a zejména 
k slečně Lottě, kterou nám tentokrát hrála Natálie Dusová. 
Druhá ukázka byla z Anglie, autor ukázky je George Gordon 
Byron. Třetí ukázkou byl ruský romantismus, který už někteří žáci znají. Autor ukázky je Alexandr 

Sergejevič Puškin.  Čtvrtou ukázkou byla romantická francouzská tvorba od Victora Huga Chrám matky 
Boží V Paříži. Hrálo se zase s diváky, soudní přelíčení s Quasimodem a Esmeraldou. Esmeraldu hrála 
Anička Rybenská. Další ukázky byl z děl: Karel Hynek Mácha – Máj, Edgar Allan Poe – báseň Havran. 

Poslední ukázkou byla slavná komedie Noc na 

Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. Nám se to moc 
líbilo všechno, herci dokážou krásně pobavit a zapojit 

do hry publikum. Některé děti z první řady se krásně 
zapojily třeba v roli studny nebo kata Quasimoda. 

A.Rybenská
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Poslední KMD

V úterý 14. 5. se uskutečnilo poslední představení KMD tohoto školního roku. Všichni jsme se sešli na 
nádraží v Českém Brodě, odkud jsme odjeli vlakem na Masarykovo nádraží a přestoupili na metro směrem 
na Anděl, kde jsme se občerstvili a pokračovali v cestě do divadla. Tentokrát to bylo v divadle Na Prádle 
s názvem Panna a Netvor, podle pohádky od Disney, Kráska a zvíře. Začalo kolem 14:00, tím že „nemají co 
hrát“. Nakonec se dohodli co hrát i s kým a následoval zbytek vystoupení. Děj byl o tom, že otec tří dcer byl 
na pracovní cestě. Dvě chtěly jenom šperky a šaty třetí zase, aby se otec vrátil v pořádku. Vrátil se, jedné 
přivezl šaty, druhé šperky a třetí rudou růži ze zakletého zámku, kde strávil dva dny. Také jim řekl, že tam 
žije netvor, který potřebuje zachránit. Na cestu se vydala nejmladší dcera, protože první dvě už zjistily, co je 

netvor zač. Jakmile tam přišla, byla celá vyděšená a plná strachu. Najednou slyšela tajemný hlas, který znala 
ze snu. Napila se vína a usnula, zakletý princ vylezl zpoza obrazu a začal ji hladit, také obživly sochy, které 
tam to děvče nechtěly. Postupem času se netvor měnil v prince. Ke konci hry se zablesklo a z netvora byl 

princ. Poslední chvilky herci věnovali publiku na zvídavé otázky. Divadlo jsme si užili.

E. Jíchová, J. Obořil

Rozhovor s novým školníkem

V naší škole pracuje nový pan školník. Od 6. května vystřídal Martin Svoboda pana Josefa Bartáka, který
odešel do důchodu. Poprosili jsme ho o krátký rozhovor.

1) Jak jste se k této práci dostal?

Z informací ZŠ ohledně poptávky na nového údržbáře a školníka.

2) Jak se Vám tu líbí?
Zatím jsem spokojen. 

3) Chybí Vám tu něco?
Jsem zde krátce, čas ukáže. 

4) Co všechno obnáší vaše práce?

Údržba celého areálu školy a dohled nad žáky.

5) Kde jste pracoval před touto prací?

Správce a údržbář několika nemovitostí.

6) Jak jste spokojený s prostředím školy?

Jsem spokojen, dle finančních možností by časem bylo potřeba nějaké věci obměnit a dokoupit. 

7) Jste spokojen s ekologickým tříděním na této škole?

Jsem velice spokojen a překvapen. 

8) Baví Vás udržovat celý areál školy?

Ano, baví.

9) Kdybyste mohl, co tu změníte?

Několik věcí jsem již měl možnost změnit, na další dojde časem, zřejmě v příštím školním roce.

Děkujeme za rozhovor. M. Procházka
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Šifry a čísla

Všichni určitě víte, co je to šifra a která je 
nejznámější. Je to Morseova abeceda, ale jsou i další.
Jsou jednoduché i těžké, mezi ty jednoduché patří 
třeba šifra pozpátku nebo ze předu dozadu, vesměs ty 
kde vyměňujete písmena.

Pak ty těžké, které musíte znát nebo potřebujete 
tabulku pro rozluštění jako je třeba ona Morseova 
šifra.

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

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

Zkuste si také něco dešifrovat.    555 33 8 666 1 5 33 1 8 88

J. Obořil
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Květnová literární křížovka

Pátý měsíc v roce
1. Přináší to neštěstí v květnu, svazek mezi mužem a ženou
2. Hlavní město ČR
3. Ten kdo píše knihy/básně je ….
4. 100 let neboli ……..
5. Ten kdo hraje divadlo je….
6. Tovaryš, který pracuje v mlýně: …. Tovaryš 

7. …. je umělecký směr
8. Základní jednotka literatury
9. Sousední země
10. Květnová tradice
11. Ten kdo píše drama je ….
12. Lidově řečeno Máchovo jezero
13. Hlavní hrdinka Máje 

L. Trnková, A. Rajtmajerová

Kvíz ze str. 11, Emoce – řešení v pořadí od 1 do 12

láska, lítost, nadšení, nuda, překvapení, radost, strach, ukřivdění, vztek, zděšení, zklamání, zoufalství  

Školní noviny pro vás připravují žáci volitelného předmětu mediální výchova.
Eliška Jíchová, Karolína Dobrovolná, Kristýna Lhotská, Nikola Vaňkátová, Matěj Macháček, Jakub Obořil, Klára 
Koudelová, Rozálie Adámková, Bára Svatošová, Aneta Rajtmajerová, Lucka Trnková, Kristýna Pokorná, Anna 
Rybenská, Iveta Forejtová, Štěpán Pánek, Matyáš Procházka, vyučující: Dagmar Sedláková
ZŠ Kounice / červen 2019/kontakty: casopiskounik@seznam.cz, zskounice@volny.cz
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2.             

 

3.           
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8. R                     
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10.                 
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12.                 

13.           
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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. J
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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 


