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Vážení čtenáři časopisu Kouník,  

 
máme tu konec června a s ním i konec školního roku. Hned v úvodu musím konstatovat, že ani ten letošní 

školní rok nebyl úplně standardní. Ve svém dnešním zamyšlení si však s jistou drzostí dovolím ignorovat 

nepříjemné události, které zasáhly nejen školu, ale i celou naši společnost, a zkusím poukázat na aktivity a 

situace, které mají za následek to, že se po dvou letech do školy postupně vrací štěbetání kluků a holek, veselé 

barvy, smích a všechno další, co ke školnímu životu patří.  
 

Dva roky byly prostory školy (i přes obrovské nasazení pedagogického sboru – ještě jednou velký dík) smutné, 

velmi často prázdné a neveselé. Když už Covid -19 dovolil, abychom se mohli učit ve třídách se spolužáky a 

pedagogy, bylo snažení všech limitováno nařízenými karanténami, testováním a všudypřítomnou nemocí. V 

letošním roce začala škola zase dýchat. Opět jsme mohli vyjet na exkurze, výlety a poznávací zájezdy. Do 

jednotlivých tříd znovu vstupovaly návštěvy, které obohatily svým povídáním či ukázkami školní výuku. 

Znovu jsme mohli zpívat, sportovat, řádit. A myslím si, že jsme si to užili.  
 

Kdybych měl vyjmenovat chvíle tohoto roku, kdy jsem byl na naši školu pyšný, nestačila by kapacita školního 

časopisu. Proto jen namátkou zmíním několik okamžiků, které mě utvrdily v tom, že řídit kounickou školu je 

vlastně strašně moc prima. Všechny důležité momenty jste mohli sledovat na pravidelně aktualizovaném 

facebooku školy a na školních webových stránkách. Velmi důležitou roli v informování veřejnosti o tom, co 

se ve škole děje, hrál i časopis, který právě čtete. 
 

Hned v úvodu školního roku se nám podařilo otevřít učebnu první třídy, která byla vybavena novým moderním 

nábytkem. Děti prvního i druhého stupně znovu vyjely do Toulcova dvora, kde absolvovaly prověřené 

ekologické programy. Vyráželi jsme do divadel, do muzeí a skanzenů. Opět začalo fungovat několik kroužků 

naší školy – atletický kroužek, keramický kroužek, kroužek hry na hudební nástroje, florbal, mažoretky, 

angličtina JŠ Carpinus a mnohé další. Žáci oblečení do oranžových dresů školy opět vyráželi na sportovní 

utkání, atletické závody a tělovýchovné soutěže a opět se z nich vraceli s medailemi a vítěznými poháry. 

Úspěšní jsme nebyli jen ve sportu, ale i v matematických a zeměpisných olympiádách.  
 

Po několika letech jsme mohli absolvovat naučné a preventivní programy pod vedením odborníků, kteří přijeli 

k nám do školy. Prvňáčci se učili masírovat, kluci a holky ze čtvrté třídy vyrazili na Tajemný ostrov, kde se 

učili společně komunikovat a spolupracovat. Děti z prvního stupně se se Zdravou 5 učily sestavovat svůj 

jídelníček tak, aby byly tělo i mysl dlouho zdravé. Znovu přijela paní Rút a její kamarád Ludvík a učili nás, 

jak se k sobě chovat, jak se bránit v nebezpečných situacích, a jak docílit toho, že ve třídách naší školy bude 

klid a pohoda. Sedmáci si s Ornitou vyrobili budky pro ptáčky a rozvěsili je v okolí školy. Druhý stupeň už 

díky besedě projektu prevence rizikového chování BanalFatal ví, že banální situace mohou přinést fatální 

následky.   
 

Děti z druhého stupně tentokrát nepřišly o lyžařský výcvik a prvostupňoví o trénink na dopravním hřišti. Opět 

jsme zvládli celé jaro plavat v čelákovickém bazénu.  
 

Škola byla také součástí oslav obce a na jeden den otevřela dveře všem návštěvníkům.  

Svoje aktivity rozjela naplno i školní družina.  

 



2 
 

Zdá se vám to málo? Určitě ne. Škola zase dýchá. A já za to musím poděkovat vám všem – pedagogům, 

provozním zaměstnancům, žákům, zřizovateli, rodičům, …  - prostě vám všem, kteří máte naši školu rádi, a 

život v ní vám není lhostejný. 

 

Zvláštní poděkování je určeno paní učitelce Mely 

Moravcové a panu učiteli Jaroslavu Urbanovi – oba 

byli po mnoho let velmi podstatnou součástí školy. 

Nyní se však vydávají poznávat další krásy života 

a já bych byl velmi rád, kdyby na naši školu 

vzpomínali s láskou.  

 

Užijte si dva volné měsíce. Načerpejte sílu, dávejte 

na sebe pozor a v září se na vás všechny budu ve 

škole plné barev znovu těšit.  

       

 Mgr. Ladislav Jedlička, 

 ředitel ZŠ Kounice 

 

Loučení s IX. třídou  

Opět nás čeká i loučení s žáky deváté třídy. Povinnou školní docházku mají za sebou, a i když jim poslední 

roky ztížily covidové karantény a distanční výuka, vše dobře zvládli a od září vykročí k dalšímu studiu na 

vybraných školách. Alča Čápová míří do světa filmové a animační tvorby, Eve Dusová bude studovat na 

přírodovědném gymnáziu, Anežka Heřtusová zvolila právní a soc. služby, Matěj Jedelský se stane malířem, 

Radka Jelínková šikovnou zahradnicí, Anička Kremenčuková pokračuje do oboru gastronomie se 

specializací sladovnice. Andy Muchová, Alča Nováková a Honza Hrabánek si vybrali obchodní akademii, 

Filip Porš zazáří v oboru automechanik, Marek má nakročeno na kariéru diplomata, Tobiáš Vaňkát se 

uplatní ve sportovním managmentu, Terka Kuncová se stane studentkou gymnázia, Áďa Zedníková si 

vybrala obor asistent zubního technika, Honza Čech chce být instalatérem a Denisa Levová bude 

kriminalistkou. Kája Khýrová pokračuje ve studiu na sociální pracovnici a Oleksii Babchenko míří na 

managment a grafiku.  
 

               

Držíme budoucím prvákům palce,  

ať se jim v nových školách líbí  

a ve studiu se jim daří.  

 

 Hodně štěstí a vykročte pravou!  

 

    

 

 

 

   

            redakce časopisu 
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Čtenářská slavnost prvňáčků 

Pondělí 20. června provázely hromy a blesky. Pro prvňáky 

naší školy však bylo toto pondělí především dnem plným 

knížek. Najít místo, kde je knih v Kounicích nejvíce, ale 

nebylo nic jednoduchého. Začalo to tajemným dopisem v 

láhvi třídního maskota kapitána Černovouse a pokračovalo 

vyhledáváním barevných stop, které nás navedly až ke 

„kounické hasičárně“. Za jejími dveřmi na nás čekal úkol v 

podobě doplnění slov do básničky, která nás nasměrovala do 

obecní knihovny, kde už na nás čekala paní knihovnice 

Mely Moravcová. Ta si pro nás připravila křížovku a 

spoustu knížek, které nám při doplňování pomohly. 

Tajenkou křížovky byla věta „Už jsem čtenář.“ V okamžiku, kdy jsme práci dokončili, ozval se venku hrom 

a ve dveřích se objevil opravdový král Filip I. se svou ženou královnou Evelínou a jejich dcerou princeznou 

Adélkou.  Vyluštěním křížovky jsme potvrdili, že nám náleží titul ČTENÁŘ, a tak jsme jeden po druhém 

předstupovali před královskou rodinu a král nás položením meče na rameno a označením šerpou povýšil do 

stavu čtenářského. 

Každý z nás dostal také upomínkový list a moc hezkou knížku. Princezně Adélce a jejím rodičům jsme 

slíbili, že ji přes prázdniny zvládneme přečíst.  Před odchodem nás ještě paní knihovnice seznámila s tím, 

jak to v knihovně chodí, a pozvala nás na další návštěvu. Věděli jste, že místní knihovna má okolo 5000 

knížek? Tak krásné prázdniny – my už musíme jít, protože než ty knížky všechny přečteme, bude tu zase 

další školní rok. 
           Prvňáci, Vendula Dovole a Zuzka Chmelíková 

Rozloučení s námořním kapitánem Černovousem 

Loutka kapitána Černovouse nás provázela celou první třídou. Každý den ráno jsme si přečetli kapitánův 

vzkaz v lahvi a poznávali jsme s ním svět.  

Ve čtvrtek 23. června však kapitán Černovous z naší třídy zmizel. Na místě, kde nechával svůj vzkaz, jsme 

objevili pouze mapy. Netušili jsme, co se stalo, a bylo nám líto, že nás kapitán opustil beze slova rozloučení. 

Ještě ten den však do školy přišel dopis, ze kterého jsme se dozvěděli, že Černovous druhý den odplouvá 

z přístaviště na Týnickém potoce do Hamburku, odkud se dostane dál na moře. Černovous nás také žádal, 

abychom se s ním přišli do přístavu rozloučit. V pátek 24. června jsme se vyzbrojeni mapami, dalekohledy a 

kompasy sešli v 8:00 před školou a po vyznačené cestě jsme se přes Slatiny a kolem rybníka Týnice dostali 

až do Vykáně. Tam se nám otevřela vrata přístavu. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že na lávce 

přes potok sedí živý kapitán Černovous, který nás pozval na svačinu. S Černovousem jsme se rozloučili a on 

odplul dál, směrem na Hamburk.  Vzhledem k tomu, že bylo opravdu veliké horko, osvěžili jsme se 

v bazénu a chtěli jsme se vydat na cestu zpět. Jenže neuvěříte, co se dělo pak. Při hledání dřeva na opékání, 

jsme našli ufona, který se svým létajícím talířem ztroskotal  

a prosil nás, abychom ho zanesli někam, kde zjistí co 

nejvíce informací o naší planetě. Nabídli jsme mu, 

aby šel s námi do školy a celý příští rok s námi 

poznával svět. Tak se stalo, že jeden kamarád nám 

odplul, ale jiný přiletěl. Jak to tak vypadá, druhá 

třída se v příštím roce promění na třídu vesmírnou. 

A my se na další dobrodružství už moc těšíme.  

    

  Přejeme vám krásné prázdniny.  

       
     Prvňáci, Vendula Dovole a Zuzka Chmelíková 
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Výlet za včelami do sadu  

Ve středu 8. června se děti z 2.A vydaly na pěší výlet do obce Štolmíř, kde je čekal včelař, pan Vladimír 

Salamánek s výukovým programem o včelách. Cesta do Štolmíře vedla okolo rybníka Cihelna, přes 

mokřady, a dále polní cestou směr Český Brod.  

Jelikož bylo po dešti, tak procházka byla často přerušována záchranou šneků, které děti přemisťovaly z cesty 

na bezpečnější místa, a pozorováním rostlin a živočichů. Děti byly často překvapené pro ně nečekaným 

zvukem či pohybem v přírodě. Například zajíc hopkající po poli, nízko letící čáp nad mokřady či již z dálky 

znějící kuňkání žab.  

Po hodině cesty jsme přišli na začátek obce a na nedalekém dětském hřišti se děti posilnily dobrou 

svačinkou. Plánovaný program byl realizován v prostorách sadu, kde má společnost M’am’aloca postavené 

jurty a další zázemí pro výukové programy. 

Na začátku programu pan včelař děti seznámil s jednotlivými členy včelího společenstva, jejich rolemi v úlu 

a čím vším jsou včely užitečné. V další části programu si děti mohly vyzkoušet ochranný oblek pro včelaře, 

měly za úkol najít včelí královnu a složit puzzle, na kterých byly obrázky včelí královny, včel dělnic a 

trubců. Na závěr byly všechny děti oceněny sladkou odměnou, a to ochutnávkou medu.  

Ačkoliv zpáteční cesta byla plánovaná linkovým autobusem, děti zvládly i cestu do školy pěšky, a tak za 

dopoledne ušly necelých deset kilometrů a ve škole na ně čekal zasloužený oběd a odpočinek. 
            Alice Adamcová 
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3.B na výletě 

    I když jsme v pondělí 20.6. museli vstávat dříve než obvykle, 

vůbec nám to nevadilo – jeli jsme totiž na výlet do Liberce. Měli 

jsme naplánovanou návštěvu ZOO a letecké základny záchranářů. 

Cesta uběhla celkem rychle a my jsme brzy mohli obdivovat 

všemožnou zvířecí drobotinu i velikány a díky milé a ochotné 

slečně průvodkyni jsme se o nich dozvěděli i spoustu zajímavostí. 

No řekněte, víte třeba, k čemu má zebra pruhy? My už ano. Po 

zaslouženém obědě jsme se přesunuli k záchranářům.  Počasí nám 

přálo, a tak jsme mohli obdivovat krásný výhled na Ještěd z kabiny 

Kryštofa – záchranářského vrtulníku. Kdo chtěl, mohl si zkusit, jak 

se cítí zraněný při záchranné akci na laně. Nakonec jsme si vyzkoušeli podle instrukcí dispečerky zachránit 

neopatrného cyklistu.  

      Daniela Molinská 

 

Čtvrťáci v Divadle Gong 
Několikrát se čtvrťáci v tomto školním roce těšili na divadlo, ale kvůli covidovým opatřením bylo vždy 

představení zrušeno. Dočkali jsme se až v březnu, kdy jsme zhlédli napínavé představení podle knihy 

Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu, a v dubnu pak volné pokračování Stínadla se bouří.  

Obě představení vypráví o partě Rychlých šípů, o jejich dobrodružných výpravách v křivolakých uličkách 

Stínadel, o ztraceném hlavolamu, ale hlavně o kamarádství. Kdo má rád dobrodružství, měl by si o 

prázdninách nějakou knížku od Jaroslava Foglara přečíst. 

 

Co napsali o představení čtvrťáci: 

Líbil se mi Červeňáček, protože rychle vyndal a zandal 

ježka v kleci a protože měl hezkou červenou čepičku. 

Sympatický mi byl Mirek Dušín, protože odpustil 

Červeňáčkovi, že jejich partu zradil. 

Nejvíc se mi líbilo, jak hráli zpomaleně fotbal, protože 

to vypadalo jako v realitě. 

Moc se mi líbilo, že k sobě byli hodní a kamarádští. 

Zaujala mě parta Rychlých šípů proto, že byli odvážní 

a vtipní. Nejvíc se mi líbil Mirek Dušín, který partu 

vedl. 
Mirka Roudnická 
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Výlet do parku Mirakulum 
Výlet do Mirakula jsme měli naplánovaný na úterý 7. června. 

Předpověď počasí však hlásila celodenní déšť, a tak byl výlet 

v ohrožení. Naštěstí se paní učitelce podařilo zajistit dopravu na 

další den, kdy mělo být krásné slunečné počasí. A opravdu to 

vyšlo.  

Celý den jsme si užívali rozmanitých atrakcí. Prolézali jsme 

krkolomnými průchody ve větvích stromů, bloudili v keřovém 

labyrintu, dováděli v lanovém centru, prozkoumávali podzemní 

chodby tajemného dřevěného hradu, skákali na obrovské 

trampolíně…  

Hlad jsme zahnali v místní restauraci. Po výborném kuřecím 

řízečku jsme si všichni pochutnali na zmrzlině nebo na ledové 

tříšti. Nakonec jsme si udělali radost v místním obchůdku se 

suvenýry, kde jsme si nakoupili různé drobnosti na památku.  

Návštěvu parku Mirakulum můžeme vřele doporučit všem, 

kdo by si chtěl o prázdninách užít zábavu a dovádění v přírodě.  
      Mirka Roudnická 

 

Čtvrťáci – stavitelé 
Ve druhém pololetí čtvrťáci ve vlastivědě poznávali naši minulost od pravěku až po středověk. Dozvěděli 

se, kde a jak se stavěly středověké hrady a také si sami zkusili hrad postavit.  

Potřebovali k tomu různé papírové krabičky, roličky, fantazii a šikovné ruce. Při práci kluci a holky zjistili, 

že postavit hrad z papíru není vůbec snadné. Nejprve si v jednotlivých týmech museli vše dobře naplánovat. 

Teprve potom se mohli pustit do stříhání, řezání, sestavování. Budování jim zabralo několik hodin.  

Málokdo z nás si v dnešní moderní době dokáže představit, kolik práce a úsilí museli vynaložit středověcí 

stavitelé při stavbě kamenného hradu. Na fotkách můžete vidět, jak se to povedlo čtvrťákům. 

            Mirka Roudnická  
Čundr, aneb rychlý průlet výletem 5. A 
8:10   Z Bříství do Kounic mě odvezli sousedi a nečekaně jsem tam byl první.  

8:30   Jsme tu skoro všichni a čekáme na autobus. 

8:40   Jsme v busu a čekáme na…  

8:47  Jedeme do Brodu a z Brodu do Kostelce Nad Černými lesy.  

9:05  Jsme v Kostelci a jdeme do zámku Smiřických. Prohlídka byla zajímavá, ale mě bolely nohy z 

nových pohorek.  

„20 minut na rozchod po náměstí,” řekla paní učitelka, já šel ještě s několika dětmi do obchůdku jménem 

Žabka a pak do cukrárny. „5 minut,” řekl jsem si a šel jsem tedy se svou tříští v rukách, teda tou, která byla 

v mých rukách, protože když jsem došel do té cukrárny, kde měl být sraz, ta tříšť mi spadla, ale naštěstí se 

všechna nevylila. 

„Odcházíme  z kavárny,” řekla paní učitelka, a tak my jdeme. „11 kilometrů, to bude vážně suprová paráda,” 

řekl jsem ironicky. Po asi 5 kilometrech (konečně) pauza! “Uufff,” vzdech jsem, když jsem si sednul na 
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odpočívadlo, další zastávka byla u nějaké slámy, a to byste nevěřili, jak rychle jsme ji měli za krkem. Pak už 

zbývá jen (celkem) velký kopec a pak jsme tam byli - v Ekocentru Vrátkov. 

Přišli jsme tam, doplnili jsme si láhve s vodou a šlo se na program. Poznávali jsme stopy a kožešiny zvířat, 

vrtali do stromů ďoury a šli jsme na místo, kde spíme, ale to předbíhám, nejdřív jsme si šli pro bágly, pak 

jsme šli na místo určené jako tábořiště. Na večeři, já měl Gothaj! “Mňam,” blaženě jsem si řekl. Pak jsme si 

zahráli šiškovanou (koulování šiškami).  

22:00  Bojovka, unavený, ale jdu.  

22:10  Došli jsme a já přemítám nad tím, co se stalo? Vyšli jsme a vystrašili nás falešné zvířecí zvuky, 

málem jsme zabloudili a Jonáš (Tuček) nás vystrašil. A teď už (instantně) usínám (jako instantní polévka, 

myslím tak rychle, jako se uvaří).  

Ráno jsem vstal brzo, nevím proč? V 8 hodin jsme vyšli do ekocentra doplnit vody a tradá do Tuchoraze. 

Cestou jsme se stavili u malého letišťátka, kde byl pomník. Když jsme byli v Tuchorazi, dali jsme si u 

malého rybníčku pauzu, pak jsme šli až k hlásce, kde jsme si dali piknik a pak hurá na autobus do Českého 

Brodu. Jsme v Brodě zase „20 minut” a já peláším k ledové tříšti. Po 20 minutách jsme šli na autobus do 

Kounic a všichni šli domů. Za chvíli pro mě přijela máma a já jel domů. Mimochodem, celou dobu s tím 

klackem, který jsem našel po cestě, abych tu chůzi přežil!       

        Konec    by Vojtěch Filip, 5.A 

 

Čundr 5.A 
Ve čtvrtek ráno jsme vyrazili do Kostelce nad Černými lesy. Tam jsme si 

prošli zámek skrz na skrz a byli jsme i na půdě. V zámku jsme viděli spoustu 

zajímavých obrazů. Byly tam i sbírky paroží a hlav různých zvířat: jeleni, 

divočáci, lišky, mufloni a srnci. Když jsme si zámek prošli, ještě jsme si 

koupili turistické známky. 

Potom jsme šli na náměstí a tam jsme si nastavili čas 20 minut na to, si něco 

koupit. Rozdělili jsme se na skupinky. Já s Jonášem jsme šli do obchůdku 

Žabka. Já si tam koupil Sněhulky, Sprite a zmrzlinu a Jonáš velkou Kofolu. 

Z náměstí jsme vyrazili cestou dolů a začali jsme se stříkat repelentem. V tu 

dobu už jsem měl 7000 tisíc kroků. Po šesti kilometrech jsme se zastavili na 

louce, kde bylo hodně sena. A nic jiného, než to po sobě házet, nás 

nenapadlo. Když jsme dokončili mírovou smlouvu, tak jsme se začali 

zahrabávat. První jsme zahrabali Jonáše a potom mě. Joooo, za chvíli tam 

budeme!!! 

Wow, tak rychle to uteklo! Už jsme byli ve Vrátkově. Odložili jsme si věci a 

šli jsme na program s Kubou. Tam jsme poznávali zvířata podle opravdových kožešin a naštěstí jsme to dali 

bezchybně. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny: Habři a Jívy. Hledali jsme a poznávali stopy zvířat.  

Pak jsme si šli najít místo, kde budeme spát. Kuba nám našel krásné místo 

uprostřed louky. 

Připravili jsme si karimatky a měli jsme večeři.    Bohužel jsem měl jen 

chleba, který jsem spálil. (Nejlepší jídlo na světě Jurova delikatesa). A v ten 

moment jsem si sáhl do kapsy a zjistil jsem, že se mi ztratil můj nový kapesní 

nožík. Hledal jsem všude, ale byl pryč. 

Potom jsme měli šiškovku. První na dva týmy a pak obrana hradu. Začalo se 

smrákat a byl čas na bojovku. Když byla řada na nás, Lili a Anička se vracely 

a řekly: Je tam liška!!! Tak jsme vyšli a měli jsme po cestě nasbírat tyto 

artefakty: kopřivu, březovou kůru a dubový list. Nasbírali jsme to hned na 

začátku. Sešli jsme dolů a praporky nás vedly doleva na silnici. „Šli jsme 

doleva, doprava, ale praporky tam nejsou!” říkáme Kubovi. „Je to chyták, než 

odbočíte na silnici, máte jít doprava.” „Tak, super!” říkáme a jdeme. No 

dobrý, Jonáš ztratil dubovej list! Honem najít novej.  

Jooo, vidíme konec! Teď hurá do postele.  

Ráno jsme vyrazili do ekocentra Vrátkov a dostali jsme píšťalky 7 v 1.  

Už jedem autobusem do Kounic a jdu domů.            
            Jura Chovanec, 5. A  
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Výlet 5.A 
 

(kurzíva = moje myšlenky) 

Den před výletem: Počkat zítra vlastně je výlet, mamka mi snad pomůže s balením. MAMI!!! No. Pomůžeš 

mi s balením? Dobře. Tohle sem, tohle tam, ok sbaleno. 

Den číslo 1: Tak ahoj. Okej, klid bude to v pohodě, prostě si tady sednout a nic. NASTUPOVAT!!! 

Dobře teď mate 20 min. rozchod. Pak se vraťte. Dobře, teď si koupím to, to a to. 

Teď jsme na zámku, cože, uvidím Ronalda, lol.  

Po prohlédnutí: Ok, to bylo hezký, tak jdu. Tam je pták, a žába, ááá bolí nohy, už tam jsme, ááá umírám. 

Hezké kůže, stopy docela umím, on vrtá do stromu cože, ó děkuji, dřevo voní divně, procházka lesem, kde 

budou spát, oheň, špekáčky mňam, šiškovaná mech, nevím, co mám dělat. 

 ULTRA MYŠLENÍ: jdu si sednout na batoh, proxima centauri je vzdálená 4.2 světelných let a jeden 

světelný rok je 9000000000 km, tak proxima centauri je vzdálená 40000000000 km. Největší hvězda na světě 

je UY unit nebo VY canis majoris.  

    Konec          napsal Hynek Novák, 5. A 
 

Lesní dobrodružství 5.B 
Ve čtvrtek 19. 5. se 5. B vydala na výlet do Malé Chuchle. Cesta začala v Kounicích na autobusové zastávce 

a pokračovala do Českého Brodu na nádraží. Původní vlak ale školákům ujel, a tak museli čekat na další. 

Ten už naštěstí stihli. Z Masarykova nádraží pak výprava pokračovala na Smíchov, odkud se výletníci 

přepravili prvně vlakem a poté autobusem do Malé Chuchle. Když dorazili do cíle, dostali se přes kopec a 

přes koleje k ZOO koutku, kde na ně jako první úkol čekalo sbírání dříví na táborák. Jako další aktivita 

následovala poznávačka rohů a parohů a po ní si děti zahrály hru na netopýra. Poté páťáci poznávali různé 

předměty po slepu a nadále vytvářeli reklamu na předem určené zvíře. Na večeři si dobrodruzi dali buřty a 

po doplnění energie vyrazili na zajímavou bojovku do lesa. Ve 2 hodiny v noci je ale překvapil déšť, a tak 

museli předposlední program předčasně ukončit.  

Ráno v 7 hodin, když děti vstaly, čekala na ně poslední část výletu - seznámení se stromy a různými listy. 

Okolo 10:30 se vydali zpět domů a cestou se ještě stavili na obědě v McDonaldu. 
           Páťáci a T. Kuncová 

 

Co mají společného Techmania Plzeň  

a Koněpruské jeskyně?  

Ve čtvrtek 23.6. v nich nechaly své otisky děti ze šestých tříd, 

a to doslova. Hlavně v Techmánii je totiž účelem, co nejvíce 

věcí si osahat a vyzkoušet a tím se něco naučit. Science 

centrum rozvíjí vztah dětí k vědě a technice a pomáhá jim 

objevovat možnosti lidského poznání. Areál nabízí  desítky 

expozic z různých oborů. Děti získaly spoustu nových 

informací. Nejvíce se jim líbila třeba nakloněná místnost, 

jezdící filmová kamera, plazmatická koule, kladkostroj, vodní 

expozice, bagr se lžící, rýžování, obří větrák, měření rychlosti 

a její porovnání se zvířaty nebo měřič stisku a mohly si 

vyzkoušet i první pomoc, což je docela náročné.  
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Součástí programu byla 3D projekce DREAM BIG Engineering our world. Snímek zachycuje podstatu 

inženýrské profese při stavění mostů a vysokých budov v obtížných podmínkách.  

Druhým cílem našeho výletu byly Koněpruské jeskyně. V parném dni nás tam čekalo příjemné ochlazení. 

Dětem se líbily nejen krápníky, ale i vtipný průvodce. Díky němu už dnes určitě všechny vědí, co je 

stalagmit, stalaktit a stalagnát a nejen to…  

Šesťáci si svůj společný výlet užili a zaslouží si velkou pochvalu nejen za vzorné chování, ale i za zvládnutí 

docela náročné cesty přes Prahu. Příště vyrazíme raději na východ .      
           šesťáci a D. Sedláková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklovýlet sedmáků v okolí Kounic 
Ve středu 15. června jsme vyjeli na kolech na zhruba 

čtyřicetikilometrový okruh v okolí Kounic. Projížděli jsme krásnými 

lesy Kerska, navštívili jsme přírodní památku Písečný přesyp u Píst, 

vykoupali jsme se v jezeře Sadská. Poobědvali jsme v hájence, kde 

se natáčela známá česká komedie Slavnosti sněženek. Potom jsme si 

doplnili vodu u Svatojosefského pramene, ale ta většině třídy 

nechutnala. 

Počasí nám přálo, drobné opravy kol jsme zvládli, užili jsme si 

spoustu legrace. Děkujeme naší paní učitelce třídní, jejímu 

manželovi a Michalu Horovi za skvělou organizaci. Výlet jsme si 

všichni moc užili a už se těšíme na další. 

        sedmáci😊 
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Olympijský den 35. ročník 

Olympijský den začal v 8:30 na umělce Kounickou hymnou. Poté 1. až 6. třída 

postupně dělaly disciplíny (poznávačka sportů, vědomostní úkoly, skok daleký, 

hod míčkem, běh na 60 metrů). S organizací pomáhala osmá a devátá třída.  

Po ukončení průběžných disciplín přišel čas běhu na 1500 metrů, který běhali i 

sedmáci. Když jsme všichni doběhli 1500 metrů, byla sprška z rozstřikovačů, 

pak nastalo vyhlášení výsledků ve vědomostních a sportovních disciplínách. 

Výsledky najdete na www.zskounice.cz  

Po vyhlášení nastalo rozloučení s panem učitelem Urbanem, při kterém jsme 

poprvé spatřili slzy našeho již téměř bývalého učitele. Na rozloučenou dostal 

krásný dárek – tričko s podpisem všech dětí a kytici s klobásami. My jsme na 

oplátku dostali tatranky. Pak všichni utíkali na oběd.   
            M. Hrabánek a K. Zacharová  
 

 

Oslavy obce 

V sobotu 28.5. jsme se probudili do krásného slunečného dne. Oslavovalo se 

765. výročí Kounic. V 8:30 začal Den otevřených dveří ve škole i ve školce. 

Ve škole bylo pro veřejnost připraveno 15 aktivit, jako třeba: malování na 

obličej, kouzelnický koutek s Harry Potterem, zkouška smyslů nebo 

biologický koutek. Přišlo hodně dětí, které si akci užily. V 10:00 se začaly 

rozdávat koláče, propisky, tašky a turistické známky. U obecního úřadu bylo 

několik stánků, například s trdelníkem, se svíčkami, s obrazy, kameny a s 

občerstvením. V zámeckém parku se konala ukázka výcviku psů a dravců.  

K poslechu hráli a zpívali Jakub Smolík, PKK Band a Telegraf. Také 

vystoupila taneční skupina street dance z BDS Academy a své programy 

předvedly i děti z mateřské a základní školy. Celé odpoledne zněli obcí bubeníci z Líšna. Před hasičárnou 

hasiči ukazovali svou výzbroj a viděli jsme i ukázku požárního útoku mladých hasičů. Na fotbalovém hřišti 

se konal domácí mistrovský zápas proti Sokolu Kostomlaty. Krásný den byl zakončen slavnostním 

ohňostrojem. 

 

     

  

      

    N. Poslušná, S. Procházková, S. Mindžaková 

http://www.zskounice.cz/
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Křížovka z oslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Jak se jmenují školní noviny? 

2) Co můžeme nalézt v kounickém znaku kromě klasů ječmene? 

3) Kde je zazděna kounická bílá paní? v ….. 

4) Na jaký rybník můžete vyrazit na rybářské závody 11. 6.? 

5) Jak se jmenuje nový hasičský vůz kounických hasičů? 

6) Co za vyučující hodinu mají prvňáčci první hodinu v pátek? 

7) Uprostřed Kounic stojí kostel sv. …….. 

8) V jaké třídě se nachází školní knihovna? ( v ….) 

9) Kde v Kounicích se vyrábí základní surovina pro výrobu piva? 

10) Jaký strom roste před kounickou hasičárnou? (nápověda: je to náš národní strom) 

11) Jak zní název tradičního kounického běhu, který se koná v prosinci v lese? 

12) Co bylo ke škole přistavěno v roce 2015 a je využíváno i veřejností? 

13) Jak se jmenuje učitel tělocviku, který na této škole učí již 39 let? 

14) Jak se jmenují dvě sochy, které nalezneme u kounického zámku?  

15) Jak zní příjmení starostky Kounic? 

16) Na jaký sport se zaměřuje naše škola? 

17) Jaké je příjmení ředitele školy? 

          děti z 5.B 

 

   1)        

   2)        

 3)          

 4)           

  5)         

 6)           

  7)         

  8)         

        

   9)         

   10)       

11)             

12)               

 13)          

   14)      
N Í N I 

   15)         

 16)           

 17)           
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No backpack day v 7. třídě 
 

„No backpack day“ probíhá po celém světě. Je to den, kdy si 

celá škola nebo třída vezme do školy cokoli jiného než školní 

tašku. Co je cílem? Upozornit na miliony dětí, které chodí do 

školy několik kilometrů bez tašky.  

Dne 3. 5. se přidala i sedmá třída, která se o této myšlence 

dozvěděla na sociálních sítích. Místo tašky si děti vzaly třeba: 

košík na houby, nákupní košík, pelech pro kočku, kbelík, 

bednu na nářadí, domeček od morčete… 

 

 

Černý den s plyšáky 

10. 5. sedmá třída udělala den, kdy si na sebe děti oblékly 

černé oblečení a k tomu si s sebou přinesly plyšáky. Takovéto 

dny začali dělat sedmáci pravidelně. Do školy tak dorazil 

třeba obrovský jednorožec, který seděl v první lavici.  

 

 
 

Elegantní den 

Třetí takový den proběhl dne 17. 5., kdy si sedmáci oblékli elegantní 

oblečení. Holky šaty a sukně a kluci si na sebe vzali saka a košile.  
 

 

 

Čepicový den 

V úterý 24. 5. byl nejspíše poslední “srandovní“ den. Při 

plánování čepicového dne se více jak polovina třídy shodla 

na ukončení této aktivity, protože docházely nápady. 
     S. Procházková a S. Mindžaková 

 

Fyzikální hračky 
 

Brouci z Kounic 

Ve škole jsme vyráběli pohyblivé brouky. Na cédéčko přiděláme motůrek z dětského autíčka, baterky, 

nožky a křídla a propojíme motor s baterkou, po zapojení motorku se brouk pohybuje. 

 

Hejblata 

Do krabice jsme z drátu 

udělali klikovou hřídel a k ní 

jsme přidělali ojnice, které 

jsme spojili s různými 

předměty. Pokud budeme 

otáčet klikovou hřídelí, budou 

se předměty hýbat, viz video 

na www.zskounice.cz          P. Kotera, L. Zoubek 

http://www.zskounice.cz/
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Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí díky Recyklohraní? 
 

Díky žákům se naše základní škola může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke 

zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,36 t. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce 

skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část dodávek 

mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní přínos vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení 

životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci 

vysloužilých spotřebičů Elektrowin. 

 Vyplývá z něj, že díky našim žákům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 4,24 tun.  

Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2?  2 ks 
 

 Nebylo nutné vytěžit 211,06 litrů ropy.   

Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna 

po dálnici D1, a to 8krát. 
 

 Došlo také k úspoře 2 172,65 kWh energie.  

Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 2 173krát. 
 

 Podařilo se recyklovat 207,25 kg železa.  

Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 9 ks nových praček, bez nutnosti těžby 

železné rudy. 
 

 Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 7,30 kg mědi.  

To by postačilo pro ražbu 1299 1€ mincí, nebo 8,86 kg hliníku, který by stačil na výrobu 591 plechovek o 

objemu 0,33 l. 

V tomto školním roce jsme získali ocenění v rámci soutěže Recyklohraní. 
 

      

                                                                                 
            V. Bryndza 
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Tipy na výlety o prázdninách 
Každý jezdíme o prázdninách na výlety. Proto jsem pro vás připravil několik 

tipů v Praze a okolí. Já je osobně navštívil, takže vám potvrzuji, že tyto výlety 

OPRAVDU stojí za to! 

 

1. Muzeum fantastických iluzí 

V Muzeu fantastických iluzí v Praze v Myšákově galerii je mnoho kulis, které 

připomínají různé vtipné nebo nebezpečné situace, či různá nevšední místa. Za 

tím vším stojí český kouzelník a iluzionista Pavel Kožíšek, kterého můžete při 

troše štěstí v muzeu potkat a vyfotit se s ním.  
 

2. Vyhlídkový val na dráhu 06-24 

V Kněževsi se nachází jeden ze dvou vyhlídkových valů letiště Václava 

Havla v Praze, ze kterého je krásně vidět na dráhu 06-24, ta měří 3 715 

metrů. Jedná se o hlavní dráhu letiště. Momentálně se opravuje a je 

používána 3 250 metrů dlouhá dráha 12-30, u které se nachází také 

vyhlídkový val. Pokud se na ni budete chtít podívat, dostanete se tam pěšky 

za půl hodiny. A pokud se budete nacházet na valu pro dráhu 12-30 a bude 

se aktuálně používat dráha 06, na pojížděcí dráze Foxtrot uvidíte letadla 

pár desítek metrů před sebou. 
 

3. Muzeum ocelových figurín 

V Celetné ulici si jistě povšimnete ocelové motorky, která stojí před 

Muzeem ocelových figurín. Uvnitř najdete auta, různé filmové hrdiny a 

plno dalších věcí z oceli. Zajímavost: jedno ocelové dílo se vyrábí zhruba 

9 měsíců. 
 

 4. Skautský institut 

Přímo na Staroměstském náměstí se nachází vnitroblok, ve kterém sídlí Skautský 

institut. Každé ráno se před vstupem do budovy objeví program dne. Typickými 

aktivitami jsou různé přednášky nebo výtvarné dílničky. Dobrou zprávou je, že se 

aktivit nemusí účastnit jen skauti.              

                    

 5. Mirakulum 

V Milovicích můžete navštívit jeden z nejrozsáhlejších zábavních parků 

v Česku. Jeho rozloha je přes 10 hektarů. V Mirakulu najdete lanové centrum, 

podzemní chodby, lesní město, obří houpačky, vodní svět, tankodrom a mnoho 

dalšího.  
                                                                          M. Vokoun 

 

Voda nad zlato 

Voda vždy byla, je a bude velké téma. Téma, které je potřeba řešit. 

Ať už je to šetření, dodržování pitného režimu nebo znečištění. I 

když si můžeme myslet, že doby, kdy lidé umírali žízní, jsou dávno 

za námi, není tomu tak. Je zajímavé si uvědomit, že i v roce 2022 

nemá více než miliarda lidí přístup k pitné vodě. Problém se ale 

netýká jen Afriky, ale například i Indie, některých oblastí Austrálie 

nebo i Jižní Ameriky. 

Vodou je zkrátka potřeba šetřit. Věděli jste, že plným napuštěním průměrné vany se spotřebujete více než 60 

litrů vody? Nebo že na normální mytí rukou týdně v jedné domácnosti padne až 90 litrů? Zde jsme pro vás 

připravili nějaké tipy a triky na to, jak vodou šetřit: 
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 Pořiďte si úspornou sprchovou hlavici, perlátory nebo např. pákové baterie.  

 Dávejte si pozor na dovírání kohoutku. 

 Při mytí rukou mezi mydlením vypínejte vodu. 

 Nádobí nemyjte pod tekoucí vodou, ale v napuštěném dřezu. 

 Při čištění zubů nenechávejte zapnutou vodu. 

 Myčku nebo pračku vždy zapínejte až tehdy, když bude skutečně plná. Moderní pračky už často umí  

na menší množství prádla skutečně používat jen takové množství vody, které opravdu potřebují.  

T. Kuncová 

Zvěrokruh 

Zvěrokruh je kruh dvanácti znamení a symbolizuje roční cyklus oběhu 

Země kolem Slunce. Znamení zvěrokruhu odpovídají určitému datu a času a 

jsou odvozeny podle polohy Slunce. Začátkem všech znamení je Beran. 

Následují: Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, 

Vodnář a Ryby. Každé znamení má svůj symbol a souhvězdí. Znamení 

rozdělujeme do čtyř živlů, což jsou živly: ohně, vody, země a vzduchu. 

Každé znamení má svou charakteristiku, což znamená, že lidé, kteří jsou 

narozeni například ve znamení Berana, se chovají podobně jako ono 

znamení. Podle svého znamení se můžeme například také dozvědět, jaký 

jsme strom. Já jsem Beran, což by znamenalo, že jsem dub. Znamení se 

určují podle data narození daného člověka. Zde máte přehled od kdy, do kdy 

je jaké znamení:  

Existuje také čínský horoskop, což je něco podobného jako zvěrokruh, ale místo měsíců se do znamení 

rozdělují lidé podle roků.            

 Znamení jako stromy:  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                  K. Zacharová 

„Základní“ tarot 

Tarot jsou nejspíše původní hrací karty ze hry taroky z 15. století. Ale samozřejmě se nejvíce spojují 

s vykládáním budoucnosti. Tarotové karty se skládají z velké a malé arkány. Velká arkána vyjadřuje vyšší 

významy života jako celku. Pomocí ní je taky možné se dopočítat věcí, které by jinak našemu vědomí 

zůstaly skryté. Malá arkána ukazuje na praktické životní výzvy a příležitosti, popisuje vztahy mezi lidmi a 

mnoho dalšího. Většina lidí, kteří tarot používají, ho využívají hlavně na rozvoj vlastní osobnosti a poznání 

sebe sama, nikoliv však na vykládání budoucnosti pro druhé. S kartami se nejdříve samozřejmě musíte 

propojit. Jsou na to nejrůznější metody přes meditaci, až k prostému čištění a obecně pečování o karty. 

Beran = dub                Váhy = ořešák 

Býk = jilm  Štír = kaštan 

Blíženci = jasan Střelec = jasan 

Rak = bříza  Kozoroh = buk 

Lev = topol  Vodnář = borovice 

Panna = vrba  Ryby = lípa 
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Tarotové karty vám mohou povědět nejen vaši budoucnost, ale 

i jak se právě cítíte (pokud zrovna nevíte, jak popsat své 

pocity/city), jak byste se měli nejlépe zachovat v daných 

situacích nebo také odhalení nepřátel i přátel.  

Porozumění a naučení se pracovat s tarotem předchází dlouhé 

učení, ale když se prokoušete všemi významy, principy atd. 

dostane se vám velká odměna a ocenění. Pro některé z nás 

představuje čtení z karet velký dar, možná větší, než schopnost 

vidět budoucnost.      
       R. Jelínková 

 

Anketa 

Blíží se prázdniny, a tak jsme se zeptali dětí, kam se chystají a na co se nejvíce těší. 

Někteří navštíví Francii, Egypt, Itálii, Slovensko, Dubaj a Řecko. 

Spousta dětí se chystá na výlety po České republice, například do 

skateparků, na farmu, k prarodičům, na tábory, na soustředění i na 

jízdy na koni.  

Na co se nejvíce těší? Na dovolenou, na výlety, na babičku 

s dědečkem, na soustředění, na tábory, na hry s kamarády, ale také na odpočinek od školy 

a od učení.          A. Kukrálová 

 

 

 

 

Přejeme vám slunečné a pohodové prázdniny plné krásných zážitků  

a těšíme se na další čísla školního časopisu v příštím roce. 

 

 

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 
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