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Ohlédnutí za lyžařským výcvikem 
 

Ve druhém lednovém týdnu jsme vyrazili na lyžařský výcvik 

do Krkonoš. Počasí se nám nadmíru vydařilo, sněhu dostatek, 

lidí na horách málo – co víc si přát. 

V Horském hotelu Desítka na samém vrcholku Černé hory se 

o nás celý týden výborně starali – pochvalu si zaslouží zejména 

výborná kuchyně. Osvědčila se i vynikající poloha této horské 

chalupy – stačilo nazout lyže a jet! Lyžovali jsme na 

sjezdových lyžích, ale vyzkoušeli jsme i běžky. Někteří 

začínali od nuly, jiní se zdokonalovali v tom, co již uměli. Jsem 

ráda, že jsme vše zvládli bez větších karambolů a úrazů. 

Večery jsme trávili společně při zajímavých přednáškách, 

zábavných hrách nebo oblíbených diskotékách. 

Týden utekl jako voda a teď si můžeme už jen zavzpomínat u fotografií… 
            Šárka Bielaková 

Lyžařský výcvik 2022 – očima dětí 

V sobotu 8. 1. 2022 někteří žáci sedmé a osmé třídy naší školy vyrazili na týden do Krkonoš na lyžařský 

výcvik společně se ZŠ Dymokury, ZŠ Libice nad Cidlinou a ZŠ Křinec. Když jsme dojeli na místo, vyložili 

jsme zavazadla, nasedli do kabinkové lanovky, kterou mnoho z nás jelo poprvé, a vyvezli jsme se na 1300 m 

vysokou Černou horu. Po ubytování na chatě zvané „Horský hotel Desítka“ jsme šli na večerní seznamovací 

program, na kterém jsme poznali nové lidi. Pokoje se nám líbily a chata byla pěkná. Jídlo nám chutnalo, 

kuchař byl milý a po celý týden bylo krásné počasí. Každý večer jsme se sešli ve společenské místnosti a měli 

jsme nějakou přednášku. O lyžování, běžkování, výzbroji a výstroji, o bezpečnosti na sjezdovce atd. Poté 

následoval večerní program, na kterém jsme hráli hry, koukali na film nebo byla diskotéka. Když se nám při 

lyžování ozval v bříšku alarm prázdného prostoru, sjeli jsme do bufetu „U pytlákovy Evičky“, kde jsme se 

dobře nasytili. Když přišel čas na běžky, projeli jsme si plno stezek a zanechali jsme za sebou krátery po 

pádech. Během týdne jsme si našli mnoho nových kamarádů, zažili vtipné i napínavé situace a hlavně jsme si 

to užili. Za rok se těšíme na další lyžák! Všichni jsme se vrátili zdraví, spokojení a unavení… Tímto bychom 

rádi poděkovali všem instruktorům za jejich špičkovou organizaci a za smysl pro humor, který se párkrát 

hodil, když jsme něco provedli…                 S. Procházková, M. Vokoun 

 

Úspěch v okresním kole Zeměpisné olympiády 
 
Ve 24. ročníku Zeměpisné olympiády máme za sebou okresní kolo a s radostí 

mohu oznámit, že na 3. místě v kategorii B (7. třídy) 

se umístil žák kounické školy Michal Vokoun. Michal 

zároveň postupuje do kola krajského, které se 

uskuteční 30. 3. 2022. Velká gratulace a držíme palce 

do dalších bojů!  

 

Ráda bych poděkovala i ostatním našim 

olympionikům, všichni bojovali se ctí a plným nasazením. V některých 

případech jim k umístění „na stupních“, a tedy i k postupu, mnoho nechybělo.    

              
            Šárka Bielaková 

https://zskounice.cz/?author=8
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Soustředění atletického kroužku ZŠ Kounice 

 
Atletický kroužek v týdnu od 7. do 13. února 

absolvoval své první zimní soustředění. 

Soustředění se uskutečnilo v krásné krajině 

vrcholků Lužických hor. Ubytovaní jsme byli na 

Chatě Luž hned pod stejnojmenným vrcholem. 

Soustředění se zúčastnilo 19 žáků naší školy, kteří 

se celý týden snažili zdokonalovat v jízdě na běžkách. Někteří stáli na 

běžkách poprvé v životě, ale i tak na konci týdne zvládli za dopoledne 

ujít/uběhat i 10 km. Počasí nám přálo a sněhu bylo dost nejen na 

běžkování, ale i na jiné zimní radovánky.       Ladislav Jedlička 

 

Plavání - Po třech letech opět do Čelákovic 

Po třech letech (COVID-19) přichází čas jedné z tradičních a 

pro život nesmírně důležitých tělovýchovných akcí naší školy 

– čas plaveckého výcviku. Letošní plavecký výcvik začíná 

v pátek 4. 3. v plaveckém bazénu v Čelákovicích. Zúčastní se 

ho 2., 3., 4. a 5. ročníky (pět hodinových lekcí) a 6. – 9. ročníky 

(jedna dvouhodinová lekce). 

Pronájem bazénu a plavecký výcvik v ceně 65 000 Kč zajišťuje 

škola, dopravu v ceně 63 000 Kč hradí Obecní úřad Kounice. 

 Věřím, že i letošní plavecký výcvik se vydaří. 

        
              Jaroslav Urban                                                    

 

Vánoční vystoupení 

 

Před Vánoci si kluci a holky z 1. třídy připravili pro 

své rodiče a prarodiče pásmo krátkých pohádek, 

písniček a tanečků. Bohužel covidová doba nebyla 

nakloněna tomu, abychom mohli pozvat diváky sem 

k nám do základní školy, abychom jim vánoční 

divadélko předvedli. Prvňáčky to však neodradilo, a 

když se jich konečně ve škole sešel větší počet, 

představení nahráli jako video. Jak se jim veršované 

pohádky Františka Hrubína, hra na flétničky, zpěv 

písniček či sněhový tanec povedly, se můžete podívat 

i vy na facebooku ZŠ Kounice či na youtubovém 

kanálu školy.      

     Vendula Dovole 

Prvňáčci nám představili paní asistentku 
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Písařská slavnost 

Jakmile si prvňáci osvojí základy psaní, těší se na to, až 

pastelky a tužky vymění za opravdové pero. Správný 

prvňák píše perem – to je bez debat. Jenže získat takové 

pero není vůbec nic jednoduchého, alespoň v naší první 

třídě. Je třeba podepsat slavnostní slib, ve kterém 

prvňáček slíbí, že bude dodržovat všechny zásady 

správného psaní – procvičovat si ruku před psaním, 

správně při psaní sedět a v neposlední řadě pero 

bezchybně držet. Podepsat se samozřejmě všechny 

holky a kluci umí, ale podepsat slib husím brkem 

namočeným v červeném inkoustu, anebo tajným 

písmem, které se objeví teprve na plamenem pekelné 

svíčky, už tak jednoduché není. Naštěstí se to povedlo 

úplně všem a teď už v písankách a sešitech píší prvňáčci 

krásnými novými pery.            
            Vendula Dovole 

 

Pečení u prvňáků 

Napsat recept, vybrat v obchodě správné suroviny, zaplatit nákup, přečíst 

pracovní postup a „upéct“ výborný moučník. Tohle všechno už zvládnou 

prvňáci. Svému nemocnému kamarádovi pro zlepšení nálady vyrobili 

sladkou střechu z BeBe sušenek. Celá třída mu dobrotu přinesla až domů. 

Pokud byste měli chuť si tuto sladkost vyrobit, neváhejte o recept požádat 

některého z prvňáčků.  

      Vendula Dovole 

 

Etické dílny v novém roce 

Každoročně zařazujeme pro naše žáky do výuky speciální program s názvem Etické dílny. Tentokrát se týkaly 

tématu Buďme kamarádi pro druhou a třetí třídu. Žáci čtvrté a páté třídy se zabývali problematikou Jak 

správně využívat IT a média. Díky teoretické i praktické části byly dané okruhy pro obě skupiny velmi 

přínosné. Programem je provedla paní lektorka Rút Kořínková, která nás navštěvuje již několik let.  
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BanalFatal   

Program České asociace paraplegiků s názvem BanalFatal! vznikl v roce 2014. 

Řeší prevenci rizikového chování zaměřenou na možné úrazy páteře a míchy. 

Název programu vznikl spojením slov, „banální” a „fatální”. To proto, že dost 

často se úrazy stávají při banálních situacích a končí fatálními následky. K 

velkému procentu těchto úrazů dochází při rizikových sportech a sportovních 

úkonech (skoky do vody, parkour, zimní sporty, lezení do výšek…). 

Cílem projektu je nejen předat autentickou, živou a zajímavou formou 

(kombinace osobní zkušenosti, autentických videí, živé diskuse…) informace 

o úrazech páteře, jejich mechanismech, následcích a zejména prevenci, ale 

především dosáhnout sebereflexe dětí ohledně nebezpečnosti vlastního rizikového chování, aby si samy došly 

k tomu, že je třeba přemýšlet o tom, jak případná rizika při sportu minimalizovat – být dobře připraven a 

trénován, zbytečně se nepředvádět a nemachrovat, vyhledávat odborné trenéry, používat při sportu ochranné 

pomůcky, nekonzumovat před sportem alkohol či jiné omamné látky, věnovat pozornost terénu, kde sport 

probíhá atd.           https://banalfatal.cz/  

 

Nejsi guma! - Nejsi skokan! - Nejsi 
padafka! - Nejsi bezobratlý! 

Nejsi bezmozek! 
 
Co znamenají tato hesla už od 22.3. ví děti ze sedmi tříd naší 

školy, kterým byla určena přednáška o rizikovém chování ve 

sportu. O tom, jak bezpečně sportovat, jaká pravidla dodržovat, 

co dělat a co naopak určitě ne, si s nimi povídali lektoři Honza, Vašek, Jarda a Martin. Poslední dva jmenovaní 

vyprávěli své vlastní příběhy. Mluvili otevřeně o osudovém okamžiku, kdy si poranili míchu, o léčbě, 

rehabilitacích i o životě na vozíku. Odpovídali na všechny otázky, které děti zajímaly. Program hodnotili 

vyučující i děti velmi pozitivně 10/10. Ve zpětných vazbách deváťáků byl označen jako nejpoužitelnější 

program, který jsme měli, nebo jako jedna z nejvíc prospěšných přednášek. Svědčí o tom i další hodnocení:  

o Vše bylo srozumitelné a jasné.  

o Bylo to zajímavé a dobře prezentované.  

o Líbilo se mi, jak byl Jarda schopný mluvit o životě 

s postižením.  

o Je zajímavé slyšet takový příběh od někoho, komu se 

skutečně stal.  

o Videa byla náročná na zhlédnutí, ale určitě byla poučná 

a člověk si na ně často vzpomene.  

o Vím, na co si dávat pozor, abych si neporušila míchu.  

o Strach zvyšuje riziko úrazu.  

o Zajímavé je, že člověk na vozíku dokáže žít podobně jako 

člověk bez úrazu a věnuje se i sportu.  

o Bylo to zajímavý a myslím si, že pro nás neandrtálce 

důležitý.  

o Překvapilo mě, že je možné hrát na vozíčku ragby.  

o Překvapilo mě, kolik stojí vozík a jak je drahé vybavení 

pro vozíčkáře.  

o Překvapilo mě, jak často si lidé při banálních situacích 

zraní míchu a skončí na vozíku.  

o Překvapilo mě, jak dlouho je člověk po úrazu 

v nemocnici.  

https://banalfatal.cz/
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o Překvapilo mě, kolik je sportů, které můžeme dělat i na vozíčku.  

o Překvapilo mě, jak moc člověku změní život jeden úraz.  

o Neskákat ze střechy, nebýt na adrenalinové sporty sám.  

o Když si nevěříš, nedělej to.  

o Rozcvičit se.  

o Páteřák na lyžování.  

o Neskákat do vody, kterou neznám.  

o Budu mít větší respekt k překážkám. 
        D. Sedláková 

Výročí J. A. Komenského (1592 – 1670) 

Učitel národů se narodil 28. 3. 1592. Letos je to tedy 430 let od jeho narození. Tuto 

významnou událost připomene řada kulturních a společenských akcí po celé České 

republice,  třeba v Národním muzeu, v Uherském Brodě, v Nivnici  nebo v televizním 

vysílání. Někteří říkají, že jeho myšlenky a texty jsou stále platné a mají velký význam. 

I když oproti lidem ze 17. století máme docela jiné možnosti, jak je uplatnit a 

uskutečňovat v našich odlišných životech. Například jeho stálý aktuální princip, že se 

žáci nejlépe naučí, pokud danou látku vnímají co největším množstvím smyslů. Co si o 

tomto tvrzení myslíte vy? Má učitel národů pravdu, nebo se lépe učíte opakováním si 

stále stejných slov? 

                   N. Poslušná, R. Jelínková 

Březen – měsíc knihy 

Jinak řečeno měsíc čtenářů, je celostátní akce podporující četbu. Byla založena roku 

1955 a jejím současným organizátorem je Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků České republiky, kterým se jinak říká SKIP. Každý rok se k této akci 

hlásí i více než 400 knihoven z České republiky. Cílem je například zjištění toho, 

kolik lidí čte a kolik nečte. Každý rok se koná mnoho pravidelných akcí, mezi 

nejznámější patří: Čtenář roku, Noc s Andersenem, Maraton čtení a Biblioweb. 

V Českém Brodě se také pořádá pár akcí, jako například Knihohrátky. Tato akce má 

každý rok nějaké téma, letos je to udržitelnost v knihovnách. Díky měsíci knih byla 

vydána také spousta knih jak pro děti, tak pro dospělé.        
             K. Zacharová 

Den Země 

Den Země se slaví každý rok 22. dubna. Tento svátek je zaměřený na 

podporu ochrany životního prostředí. Vznikl díky americkým 

protestům, kterých se zúčastnilo 20 milionů Američanů. V roce 1969 

navrhl John McConnell na schůzce UNESCO, aby byl stanoven den, 

který bude věnován Zemi. Tento svátek se měl slavit 21. března, 

protože v tento den je stejná délka dne i noci na celé Zemi. Chtěl tím 

oslavit začátek jara. John vymyslel také vlajku Dne Země, je na ní 

snímek Země z Apolla 17. Poprvé se slavil roku 1970, zatím pouze 

v Americe. Postupně se přidávaly další státy. Od roku 1990 se Den 

Země slaví také v České republice. Dnes slaví Den Země víc než miliarda lidí ve 193 státech světa. Den Země 

se slaví především ve školách nebo v podobě soutěží, pochodů, úklidu přírody a koncertů.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Apollo_17
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 Víte, že existuje i akce Hodina Země? Probíhá vždy poslední sobotu 

v březnu. Od roku 2010 akce probíhá také v České republice. Letos už ji 

máme za sebou. Proběhla v sobotu 26. března 2022, od 20.30. Domácnosti, 

podniky i veřejné instituce a zejména významné kulturní památky při ní po 

dobu jedné hodiny vypínají své osvětlení a elektrické spotřebiče, na podporu 

zvýšení informovanosti o současných změnách klimatu. 

          
       K. Čermáková, A. Kukrálová  

 

Hazard kolem nás – preventivní program  

25.2. přijel do naší školy pan Ludvík Hanák ze společnosti „e-DUHA“ 

s preventivním programem Hazard kolem nás. Vyprávěl nám příběh o svém 

životě, o tom, jak se dostal k práci a jak propadl hazardu v době, kdy pracoval 

jako ředitel školy v Jihočeském kraji, kde strávil několik let. Ze začátku šlo 

všechno hladce, ale po pár letech se dostal do konfliktu s podřízeným, který 

mu vyhrožoval smrtí jeho rodiny. Situaci se snažil řešit, ale bylo to náročné. Časem propadl depresi a svůj 

problém přebíjel sázením na výsledky sportovních zápasů. Nejprve sázel po malých částkách, ale postupem 

času přidával a byl k nezastavení. Nejhorší to bylo, když přišla jeho první velká výhra, s to neuvěřitelných 

218 000 korun. Jako každý sázkař začal přemýšlet jinak. Chtěl víc a víc. A proto všechno, co vyhrál, znovu 

vsadil a zase prohrál. Začal prohrávat častěji, ale postupně mu chyběly peníze. Půjčoval si a opět sázel. 

Najednou dlužil obrovské peníze, ale rodina stále o ničem nevěděla. Až když byl úplně na dně, tak se rozhodl, 

že to své rodině řekne. Manželka byla velmi překvapená a nevěděla, co dělat, a proto ho poslala do 

psychiatrické léčebny. Po třech měsících léčby se vrátil domů a chtěl začít nový život. Měl pocit, že by měl 

předat svůj příběh dál, a varovat tak ostatní. Proto začal s vytvářením programů. Nyní cestuje po celé republice 

a prezentuje svoje programy na více jak 500 školách.  

                 V. Bryndza, K. Čermáková, P. Kotera, A. Kukrálová 

Dobrůtky z domácnosti 

Žáci 7. až 9. třídy si v tomto školním roce v rámci volitelného předmětu domácnost zkusili uvařit a upéct 

spoustu jídel, např. připravili pizzu, palačinky, těstovinový salát nebo vánoční cukroví. Také upekli tvarohový 

a zelný závin. Mezi poslední jídla, která uvařili, patří Kung-pao a knedlíčky Šaumai. Kung-pao se skládá 

hlavně z kuřecího masa, nudlí, arašídů a zeleniny, Šaumai z mletého masa, zeleniny a moučného těsta. Obě 

jídla pocházejí z Číny. Děti měly za úkol sníst obě jídla pouze čínskými hůlkami a všem to moc šlo. 

              
           K. Macháčková, K. Hedrlínová 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD
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Ornita 
 

Ornita je sdružení, které se zajímá o život ptáků. V naší škole nás, 

páťáky, jeho zástupci navštívili dne 10. 2. 2022. Nejprve nám 

vyprávěli a pouštěli videa o životě ptáků např.  

 Vrabec polní - žije ve skupinách 

 Vrabec domácí - vzácný druh, v přírodě jich je velmi málo 

 Sýkora koňadra - je silnější než modřinka 

 Sýkora modřinka - je menší než sýkora koňadra 

 Brhlík lesní - vydává hlasité hvizdy 

 Špaček obecný - hlučný pták 

Poté jsme se přemístili do dílny, kde jsme ve skupinách vyráběli budky pro špačky - špačkovníky a pro 

sýkorky - sýkorníky. Použili jsme tyto materiály: vruty, připravenou skládačku ze dřeva, šroubováky a 

zábranu. Po vyrobení budky jsme ji nabarvili hnědou barvou. Když jsme měli hotovo, vyvěsili jsme 2 budky 

u fotbalového hřiště, aby v nich mohli na jaře špačci a sýkorky hnízdit. Zbylé budky budeme průběžně 

vyvěšovat na vhodných místech v Kounicích.  

Na cestě zpět do školy jsme sundali starou budku ze stromu, kterou jsme ve třídě otevřeli a viděli jsme, kolik 

generací v ní hnízdilo (asi 3 generace). Dále jsme budku zbavili nečistot, vyčistili a pověsili zpět na strom. 

Děkujeme Ornitě za skvělý zážitek a užitečné informace o životě ptáků.     
            Tomáš Kvasnička 5.A 

 

Ornita ve škole 

Cílem sdružení Ornita je zvýšení ekologického povědomí, prohloubení vztahu dětí a mládeže k přírodě, 

podpora a rozvoj environmentálního vzdělávání ve školách s důrazem na ornitologii. Programy ve škole 

proběhly 8. 2. v sedmé a 10.2. v páté třídě. Celé dopoledne s námi byli organizátoři Veronika Voldřichová a 

Jan Kubeš. V prvních hodinách proběhly prezentace o ptácích, kteří bydlí v dutinách stromů, a vyrábění budek 

pro sýkory a špačky. V prezentaci jsme se dozvěděli mnoho nových informací, např. že vrabců domácích 

ubývá. Součástí programu byla i poznávací hra. Budky, které jsme vyrobili, jsme pak vyvěsili po areálu školy 

a po Kounicích. Ptali jsme se spolužáků, co je nejvíc bavilo, a bylo to zejména vyrábění budek pro sýkory a 

špačky. Ve škole proběhla i ptačí hodinka, které se zúčastnili žáci z různých tříd, ale také i učitelé. Ptačí 

hodinka probíhá každý rok. Sčítáme ptáky na krmítkách, abychom se dozvěděli víc o jejich životě a počtech 

v naší oblasti. Ptačí hodinku organizuje Česká společnost ornitologická. Pokud se chcete také zapojit, 

podívejte se na stránky https://ptacihodinka.birdlife.cz/ .       S. Mindžaková, A. Jirounková

   

 

https://ptacihodinka.birdlife.cz/
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Sloh 8. třída - ROMANETO 

       Někdo se dívá  

Jmenuje se Hana. Je to běžná 16letá puberťačka. Vlastně úplně tak 

běžná ne, ráda totiž čte a to už zas tak běžné v dnešní době není. Knihy 

úplně miluje. Bydlí v domě na okraji města s osmiletým bratrem a 

rodiči. Táta je zcela běžný chlap, jak sám o sobě říká a máma je zas 

blázen do obrazů. Přesněji řečeno do portrétů. A tak mají po domě 

rozvěšeny spousty cizích tváří.  

Jednoho letního dne přinesla Hanina máma další „poklad“. Portrét ženy 

s výrazným, až zlým pohledem, světle hnědými vlasy a pokřiveným, 

tak trochu pohrdavým úsměvem. Pověsila ho do otcovy pracovny, kam 

si Hana chodila v klidu číst. Tentokrát vše ale bylo jinak. Hana se 

usadila do tátova křesla, vedle, na dřevěný oválný stoleček, si položila 

3 sušenky a svůj „čtecí“ hrneček s čajem a začala číst. Co četla, není 

podstatné, podstatné ale bylo to, že se na děj vůbec nemohla soustředit. Každou větu četla dvakrát, ne-li 

vícekrát, aby vůbec pochopila, o co jde. Nechápala to... „Co je?“ ptala se sama sebe. Zvedla hlavu a přemýšlivě 

se zadívala na stůl před sebou. Po těle jí naskočila husí kůže a přeběhl mráz po zádech. Jako by ji někdo 

pozoroval. Někdo tu s ní je a dívá se. Ztuhla, nebyla schopna se ani pohnout. Trvalo to tak 2-3 minuty, ale pro 

ni to byla věčnost. Sklapla knihu a vypadla z pracovny. Tady nebude.  

Druhý den to zkusila znovu, sedla si do křesla, položila na stolek 3 sušenky a čaj. Chvíli číst dokázala, než 

zase přišel ten pocit. Někdo ji pozoruje. Tentokrát ale byla statečnější a rozhlédla se po pracovně. Kromě 

obrazů, které už znala, si všimla nového, s pohrdavou ženou. Zadívala se jí do očí. Obraz jako by jí přitahoval. 

Náhle si uvědomila, že stojí úplně před ním. Couvla, aniž by z něj spustila oči, sebrala knížku a hrnek a už 

byla pryč. Tak to je ono, to ona ji pozorovala. Včera i dnes. Jenom blbej pocit, je to jen obraz... pomyslela si. 

Ale do pracovny už si číst nešla. Našla si nové místo u okna na schodišti. Bylo tam dost místa na židli i na 

hrnek se sušenkami. Brácha byl většinou venku na zahradě, a tak ji nikdo nerušil couráním po schodech. Vše 

bylo fajn. Zase se mohla ponořit do děje knihy, než jí po pár dnech přepadl zase ten mrazivý, pozorující pocit. 

Zvedla hlavu a byla tam. Ta žena v obrazu, visela na zdi přímo proti ní. Haně se rozbušilo srdce. Vyběhla z 

domu. Chtěla běžet za svou kamarádkou o pár domů vedle, ale co by jí řekla? Ještě by si myslela, že Hana je 

cvok. Ne, nikomu nic neřekne, je to přece jen obraz.  

Chvíli se potloukala po okolí, pak se vrátila domů, kde už byli i rodiče. Táta zrovna vyprávěl nějakou historku 

z práce a máma uzobávala mrkev, kterou krájela na kolečka. Zapojila se do hovoru a přitom pomáhala 

připravovat s maminkou večeři. Po pár dnech si šla zase číst, ale tentokrát na půdu. Jasně, proč ne. Je tam 

starý gauč, půda je čistá a je tam okno. Tak půjde tam. Gauč, kniha, 3 sušenky a „čtecí“ hrnek. A už byla zas 

v jiném světě. Chodila sem asi týden a libovala si, jaké si našla pěkné a klidné místo. Až zase najednou ten 

pocit mrazu po zádech, srdce až v krku. Pomalu se rozhlédla. Z koutu půdy na ni hleděla tím svým pohrdavým, 

zlým pohledem. Její pronikavé oči jakoby se k ní blížily. To už byla celá vyděšená. Pane bože, ona ji sleduje. 

Kde se tu vzala, jak se přemístila? Její bujná fantazie jela na plné obrátky. S jekotem seběhla z půdy, vyběhla 

ven, kde se akorát vracela mamka domů. Vpadla jí přímo do náruče. Máma se udiveně ptala, co blázní, a Hana 

nevydržela a vše jí vypověděla. Jak byla žena v obrazu v pracovně, pak na schodech a nakonec jí sledovala až 

na půdu. Maminka se rozesmála: „Haničko, ten jsem přemístila já. V pracovně se mi obraz zdál zastrčený, a 

tak jsem ho pověsila na schodiště. Tvůj bratr se kolem něj bál chodit, taky se mu nelíbil, a tak jsem obraz 

večer odnesla na půdu. Asi sis ráno nevšimla, že už tam nevisí a tvoje fantazie dohromady... udělala své. Já 

ho vrátím, když se vám nelíbí.“ Tak se taky stalo a Hana si zase chodí číst do tátovy pracovny. Tam je přeci 

jen nejlépe.            Sabina Heřtusová 
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Recyklohraní aneb ukliďme si svět 

Letos se naše škola zúčastnila dvou soutěží v rámci Recyklohraní. 

První soutěž s názvem Recyklovaná šipkovaná proběhla od 7. 6. 

2021 do 15. 10. 2021. Podařilo se nám vybrat 15 kusů tonerů, 100 

kg elektronických zařízení a 43 kg baterií. Druhá soutěž Lovci a 

sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí, proběhla 

od 29. 11. 2021 do 31. 1. 2022. Soutěže se zúčastnil 2. stupeň, 

kterému se podařilo vybrat 58 mobilů, a škola tím získala 250 

bodů, což bylo maximum!  

         V. Bryndza, P. Kotera 

Filmový večer Oscarů 
 

Pokud jste milovníkem filmů, jaro 2022 pro vás znamená druhé Vánoce. Nejen kvůli těm nově vycházejícím 

filmům, ale i díky večeru Oscarů, na něž nedávno vyšly nominace. Jejich tradice letos slaví již 94 let, první 

galavečer se konal 16. května 1929. Mezi jejich výherce už tehdy patřila produkční společnost Warner Bros, 

nebo komik Charlie Chaplin. 

Ceny se udělují ve 24 kategoriích, mezi které patří např. Nejlepší film, Nejlepší herec/herečka v hlavní či 

vedlejší roli, Nejlepší filmová hudba, celovečerní animovaný film, režisér, kostýmy, ale oceňuje se i třeba 

kinematografie, kamera, střih atd. 

Letos se večer konal 27. března a nominované byly jen zahraniční filmy. I když v minulosti tomu tak nebylo. 

Tuto významnou cenu již několikrát obdržel český film nebo režisér. První zlatá soška se do Česka dostala už 

v roce 1965 za film Obchod na korze, o rok později Ostře sledované vlaky podle knižní předlohy Bohumila 

Hrabala a v roce 1996 byl oceněn i snímek Jana Svěráka Kolja. Dokonce dvěma cenami se může pyšnit režisér 

Miloš Forman za filmy Přelet nad kukaččím hnízdem a za životopisný snímek Amadeus. 

Letošní rok byl pro filmy, i přes nastalou koronavirovou situaci, víc než dobrý. Mezi nominované patřili např. 

herci Andrew Garfield za film Tick Tick Boom!, Denzel Washington za snímek Macbeth nebo herečka Kristen 

Stewart za film o životě princezny Diany Spencer. 

Za nejlepší film roku obdržely nominaci snímky Ulička přízraků, K zemi hleď! nebo zfilmovaná série románů 

Franka a Briana Herberta, Duna. 

Nedělní galavečer přinesl doopravdy mnoho zajímavých momentů. Mezi patrně nejznámější z nich patří 

potyčka herce Willa Smitha a moderátora Chrise Rocka přímo na pódiu. O několik minut později tento herec 

vyhrál cenu za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli ve filmu Zrození šampiónek. Nejlepším filmem 

se stal snímek V rytmu srdce z prostředí neslyšících. Cenu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli si odnesla 

herečka Jessica Chastain, která diváky zaujala především svým projevem ve snímku Očima Tammy Faye. 

  
              T. Kuncová 

 

Pašijový týden 
 

Svatý neboli pašijový týden je důležité období křesťanského liturgického 

roku (Liturgický rok nebo taky církevní rok je v křesťanském prostředí 

souhrn svátečních dnů a časových úseků sestavených do pevné struktury 

v období jednoho roku), ve kterém si křesťané téměř všech vyznání 

připomínají poslední týden Ježíšova života, jeho smrt na kříži a 

vzkříšení. 

Pašijový týden začíná poslední Květnou nedělí a končí Velikonocemi 

(nedělí Vzkříšení). Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem patří 

„odlet zvonů do Říma“. 

Při Gloria na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou až do Velikonoční vigilie. 

(Velikonoční vigilie je v liturgickém kalendáři noc z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání Páně, noc nocí – 

noc, kdy vstal z mrtvých Ježíš Kristus.)      
             M. Hrabánek 
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Víte že:   

1. Vajíčko je jinými slovy představitelem blahobytu, dostatku a 

štěstí  

2. Zajíček - symbol Velikonoc se rozšířil jen díky pohádkám, ve 

kterých vystupoval. Má symbolizovat jaro a plodnost, protože 

na jaře se rodí mláďata. 

3. Proč se slaví každý rok jindy? Svátek v kalendáři a jejich termín 

vždy připadá na první neděli po prvním jarním úplňku. 

4. Největší čokoládové velikonoční vajíčko bylo vysoké přes 10 

metrů a vážilo 7200 kilogramů!  

5. Květinou Velikonoc je bílá lilie, která je symbolem vzkříšení. 

6. Každý rok se vyrobí kolem 90 milionů čokoládových zajíčků. 

76 % lidí mu nejprve ukousne uši, jen pouhých 5 % začne 

nohama a 4 % pak ocáskem.   
         N. Vojnovská 
 

Pálení čarodějnic  

Tento zvyk se začal slavit v polovině 19. století a byl zakazován jako 

pověrečná praktika. Nemohl probíhat v 2. světové válce, protože bylo 

zakazováno pálit venkovní ohně.  

Pálení čarodějnic je spojené se zapalováním ohňů a vírou v čarodějnice. 

Slavili tak již Keltové. Zapalovali tradiční ohně, které zbavovaly lidi i 

zvířata od všeho nečistého, prováděli i další očistné rituály. 

Pod názvem Valpuržina noc se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. 

Dříve se čarodějnice pálily, protože lidé věřili, že jsou neviditelné, 

domnívali se, že právě v poslední dubnovou noc se koná čarodějnický 

sabat (shromáždění čarodějnic), během kterého se čarodějnice setkávají 

se samotným ďáblem. 

Tradice: V předvečer 1. máje lidé zapalují ohně na kopcích, rozcestích a 

pastvinách. Kolem nich pak tančí, přeskakují žhavé oharky a skáčou přes 

plameny. Někde bývá zvykem na hranici upalovat postavu vypadající 

jako čarodějnice.      
            A. Ehlová a A. Jedelská 
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Velikonoční obrázky – domaluj, co na obrázku chybí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Křížovka 

 1.                  

    2.                 

 3.                  

  4.                 

   5.                  

6.                      
 

1. Rybník nedaleko Kounic (spisovně) 

2. Budova patřící k pivovaru  

3. Název nové části Kounic 

4. Postava z kounických pověstí 

5. Postava, kterou představují sochy u zámku 

6. Příjmení paní starostky 

Tajenka: Postava z kounických pověstí  ____________________________________  

  Znáš pověst o této postavě?  Pokud ne, přečteš si ji v příštím čísle.  

             M. Vokoun 
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Víte, kde si v Kounicích můžete zasportovat? 

Začíná jaro, tak jsme si pro vás připravili přehled sportovního vyžití  

v Kounicích, abyste nemuseli jezdit někam daleko a na motorových vozidlech. 

Dá se sportovat skoro všude. S novou zástavbou přibyla i nová  hřiště. Můžete 

si na nich zaposilovat a protáhnou svá těla.  V Kounicích není nuda, je tady 

hodně zábavy. Stačí jen chtít sportovat.               S. Mindžaková, A. Jirounková  

                      

                       

  

 

Školní noviny pro vás připravují žáci volitelného předmětu mediální výchova.  

Vašek Bryndza, Michael Hrabánek, Radka Jelínková, Anežka Jirounková, Petr Kotera, Anna Kukrálová, Tereza 

Kuncová, Soňa Mindžaková, Natalie Poslušná, Sára Procházková, Michal Vokoun, Anastasija Vojnovska a Katka 

Zacharová, vyučující: Dagmar Sedláková 

 

ZŠ Kounice / březen 2022, kontakty: casopiskounik@seznam.cz, info@zskounice.cz  

mailto:info@zskounice.cz

