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Vánoční zamyšlení 
 

Řecký filosof Aristoteles kolem roku 350 před naším letopočtem řekl: „Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce 

není žádné vzdělávání.“ K tomu, aby byli žáci naší školy úspěšní ve všech oblastech života, se během školního 

roku snaží přispět všichni zaměstnanci. Teď, v době před Vánocemi, se mi ale zdá, že se to naše vzdělávání 

tak nějak víc než kdykoli jindy, točí právě kolem toho srdce. Stačí v době adventní projít školou. Z první třídy 

se ozývá vyprávění o dobrotě svatého Mikuláše, druháci sedí v kroužku na koberci a zapalují další svíčku na  

adventním svícnu, třeťáci vyndávají z punčochy laskominy a čtvrťáci tráví příjemný den na divadelním 

představení. Pátá třída zabrala celou chodbu a kluci a holky vytváří kulisy na vánoční vystoupení pro rodiče. 

Druhý stupeň pilně nacvičuje tradiční divadelní hru, která zpříjemní sobotní odpoledne mnohým 

návštěvníkům kounického kostela a zkouší kostýmy pro živý betlém. Vůně andělské polévky, kterou společně 

s kuchařkami připravuje pozvaný šéfkuchař, se na chodbách školy mísí s vůní perníčků, které pečou děti 

z různých tříd. Kdo v tu chvíli řekne, že mu není hezky u srdce, ten lže. Zdálo by se, že je to vlastně strašně 

jednoduché. Jenže zdání klame. Věřte mi, mnohem jednodušší je naučit se vyjmenovaná slova, odříkat řadu 

násobků nebo popsat parní stroj, než rozehřát srdce lidí v této zvláštní době. Člověk se vlastně nediví. 

Dospěláci mají spoustu starostí s tím, jak zaopatřit rodinu a obyčejně fungovat. A na to srdce už nezbývá čas 

ani energie. Vždycky, když slyším nebo čtu v tisku či na internetových diskusích, že škola má takové a  

takové chyby, že volna má učitel tolik, že neví, co s ním, že 

jsou naše děti hlučné a nevychované, že odpoledne jen lítají po 

školní zahradě, moc mě to mrzí. Škola zvenčí totiž může 

působit úplně jinak, než jaká je opravdu. 

Za okny, tam, kam člověk z ulice normálně nevidí, najdete 

kluky a holky, co milují sport, hrají na hudební nástroje, 

nacvičují společná vystoupení, vymýšlejí hry, mluví spolu, 

smějí se, pomáhají si, podporují se, fandí si... Najdete tu 

zaměstnance, kteří už za tmy připravují školu pro to, aby se tu 

děti cítily bezpečně, aby jim bylo hezky, aby je naučili to, bez 

čeho se v životě neobejdou. Najdete tu učitele a učitelky, kteří 

svá trápení nechávají ve sborovně nebo za dveřmi kabinetů a 

každý den vejdou do třídy s vědomím, že tu jsou pro své žáky. 

Pro žáky, kteří mají mnohdy na zádech naloženo tolik, že by to 

kdejakého dospěláka položilo. 

Jsem moc rád, že se kluci a holky nebojí za svými učiteli přijít, 

požádat je o pomoc, anebo se jen tak, jako jeden mrňous na 

prvním stupni, přijít ujistit: „Kdybych zítra nepřišel do školy, 

asi mě odnesl čert. Ale vy byste si pro mě do pekla přišla, že 

jo?“ Jedním z cílů vzdělávání by mělo být naučit se, že život je 

drahocenný. My u nás ve škole to víme a děkujeme všem, kteří 

nás v tom našem školním žití podporují. Se srdcem na dlani 

vám přeji klidné Vánoce. Takové, kdy vaše srdce nebude 

usedat smutkem, ale bude vám plesat radostí. 

        

   Mgr. Ladislav Jedlička, ředitel ZŠ Kounice 
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Vánoce přicházejí 
V Kounicích jsme se v sobotním podvečeru 27. listopadu 

sešli, abychom společně zahájili advent a mohli se začít těšit 

na Vánoce. Ke sváteční atmosféře přispěly děti naší školy 

pásmem koled a živým betlémem, ve kterém se vystřídala 

spousta dvojic Marií a Josefů.  
      Marie Domínová 
 

 

       
 

Naše knihobudka 
Máte doma knížku, kterou už jste přečetli a nepotřebujete ji tak už ve své 

knihovně? Vyměňte ji v KnihoBudce za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, 

ať si ji může přečíst někdo jiný. Nová KnihoBudka v naší škole slouží k 

bezplatnému půjčování a výměně knih. Je umístěna v přístavbě školy a byla 

navržena, ozdobena a nainstalována žáky naší školy s vydatnou pomocí paní 

učitelky Blanky Kalinové. 

KnihoBudka funguje na základě bezplatného půjčování nebo výměny knih. 

Pokud vás kniha zaujme, jednoduše si ji půjčte, přečtěte ji ještě ve škole 

nebo si ji vezměte s sebou domů. Když knihu přečtete a už ji potřebovat 

nebudete, můžete ji vrátit zpět do KnihoBudky. Ale také nemusíte. 

V případě, že vás kniha zaujala natolik, že si ji chcete nechat nebo ji darovat 

někomu jinému, udělejte to. Nemusíte se nikde registrovat, nahlašovat či 

platit čtenářské poplatky. Jediným vaším úkolem je pustit se do čtení knihy, 

která vám padne do oka. I tady však platí – chovejte se ke knížkám hezky, 

nenechávejte je mimo vyhrazený prostor, a pokud si knížky v KnihoBudce 

vybíráte, znovu je v poličkách srovnejte tak, aby bylo možné na hřbetech 

knih číst jejich názvy.  

Už po pár dnech se v KnihoBudce objevily opravdu nádherné knihy, tak neváhejte a přijďte si vybrat.  A 

pokud si potřebujete udělat ve své domácí knihovně místo na nové knížky, ale nechcete vyhazovat ty staré, 

přineste je se souhlasem rodičů do školní KnihoBudky, uděláte tím velkou radost dalším čtenářům.  

            Vendula Dovole 

Představujeme novou tvář našeho pedagogického sboru 
O rozhovor jsme požádali našeho nového pana učitele Petra Bajera, který je třídním učitelem 5. třídy. 
 

1. Na jaké škole jste učil předtím? 

Dosud jsem učil na několika základních školách v nedalekém okolí, ale také na České škole 

v Madridu. Kromě toho i na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a v Praze. 
 

2. Proč jste změnil školu?  

Protože jsem se těšil do Kounic. 
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3.  Co vás přivedlo zrovna na naši školu? 

To, že znám pana ředitele školy a paní zástupkyni. Jsem 

velmi rád, že jsem byl přijatý do jejich týmu. Toho si 

opravdu vážím. 
 

4. Jak dlouho učíte? 

Soustavně na plný úvazek asi posledních 7 let. Před tím 

jsem pedagogickou práci kombinoval s jiným zaměstnáním 

– v oblasti monitoringu médií a v Českém rozhlase. 
 

5. Co nemáte rád na naší škole? 

Zatím jsem nic, co by mne nemile zaskočilo, neobjevil. 

Ještě se rozkoukávám. Starosti mi dělá zejména to, že si 

dosud nepamatuji všechna jména. 
 

6. Co naopak oceňujete?  

Líbí se mi, že jsou tu lidé na sebe hodní, přátelští, snaží se 

vycházet si vstříc, pomáhat si a je tu pěkná atmosféra. 
 

7. Co učíte? – a proč?  

Učím češtinu, hudební výchovu, informatiku, vlastivědu, 

přírodovědu, výtvarku a pracovní činnosti. Je to 

různorodé, což je fajn. 
 

8. Proč jste šel učit? 

Rád objevuji nové věci, rád se učím a přemýšlím, jak to sdělovat dalším. A mám rád lidi. Je úžasné 

zažívat tvůrčí spolupráci, vzájemnou inspiraci a sledovat, jak to, co se zdálo být složité, už je 

pochopitelnější. A zažít toto s dětmi, tomu se nic nevyrovná. 
 

9. Co jste vystudoval a na jaké škole?  

První vysokou školou byla pedagogická fakulta v Českých Budějovicích. Dokončil jsem ji v roce 

1997. Kromě toho se dlouhodobě věnuji zejména studiu hudby. 
 

10. Co jste jako malý chtěl dělat za práci? 

To by byla pestrá mozaika. Jako malý jsem se, myslím, nejdřív chtěl stát popelářem. Živě si 

vzpomínám, jak jsem sledoval ty šikovné lidi, kteří na naší ulici s popelnicemi doslova tančili. Za 

jízdy na své auto naskakovali a hned zase seskakovali. A pak jsem chtěl jít na zedníka a stavět domy. 

Dodnes se mi také líbí vůně dřeva při jeho obrábění. Těch řemesel a zaměstnání bych mohl vypočítat 

celou řadu.  
 

11. Jaké jsou Vaše koníčky? 

Muzika, knihy, divadlo, sport. 
 

12. Děláte nějaký sport? – jaký? 

Rád hraju volejbal, jezdím na kole, mám rád plavání, běh a turistiku. Ale času příliš nemám, a tak 

kondice není ideální a s mým aktivním sportováním je to stále horší. 
 

13. Jakou hudbu máte rád? 

Mám rád hlavně dobrou muziku. Na jejím stylu úplně nezáleží. 
 

14. Chutná Vám v naší školní jídelně? 

No jasně, chutná. Překvapily mě sypánky, ještě nikdy jsem je nejedl. A nadchlo mne svatomartinské 

menu. 
 

15. Máte děti?  

Ano, jednoho synka. V tomto školním roce bude Vojta maturovat. 
 

16. Jste spokojený se svojí třídou? 

Jsou to prima děti. Jednou bychom mohli být dobrý tým. Jak už to bývá: někteří jsou tiší, soustředění, 

jiní jsou více tvořiví nebo neposední a někteří umí být i uličníčci. Všichni se spolu učíme žít a náš čas 

naplnit tak, aby se nám to společně líbilo a bylo to užitečné. Vzájemně se inspirujeme. Všichni se 

snažíme a pracujeme na sobě. 
 

 Děkujeme za rozhovor     S. Mindžaková, M. Netíková a B. Bobková 
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Střípky od Zvídálků z 1. B 

Před půl rokem byli naši prvňáčkové u zápisu do školy a 

nyní už mají první tři měsíce školní docházky za sebou.  

Nejprve si museli zvyknout na školní prostředí, na nové 

spolužáky, na paní učitelku a na to, že si ve škole nemohou 

celý den hrát jako ve školce. Většina školáků to zvládla 

snadno, některým to trvá déle. Všichni si zaslouží 

pochvalu za to, že si umí připravit pomůcky na vyučování 

a přihlásit se o slovo. Nyní už také dokáží přečíst mnoho 

písmenek a počítat do pěti. Při učení dětem pomáhá jejich 

kamarád – skřítek, kterému samy vymyslely pěkné jméno 

Zvídálek.  

 

Ve velké oblibě mají kluci i holky tělesnou výchovu. V říjnu si vyzkoušeli svou vytrvalost při první 

patnáctistovce. S velkým nadšením malují, kreslí a tvoří různé výrobky. Velmi šikovně si počínali při práci s 

keramickou hlínou. Společně s dětmi z 1. A jsme navštívili Divadlo Gong, kde jsme zhlédli pohádku o malé 

čarodějnici. Při  programu  Etických dílen „Jak se máš? " se prvňáci učili pojmenovat a rozlišit emoce, se 

kterými se nejčastěji setkávají.  V naší třídě se zkrátka pořád něco děje. V těchto dnech si povídáme o adventu 

a vánočních zvycích. Připravujeme se na vystoupení pro rodiče, vyrábíme dárečky a výrobky na vánoční trhy. 

Kromě toho stále pilně trénujeme čtení, psaní, počítání. Každý den pracujeme na dodržování třídních pravidel, 

protože máme stále co vylepšovat… V prosinci nás ještě čeká výlet na zámek Loučeň, kde si vychutnáme 

atmosféru Vánoc při výstavě vánočních stromečků. Za chvíli tu jsou Vánoce a než se nadějeme, je tu konec 

ledna a prvňáci budou dostávat své první vysvědčení.  

           Miroslava Roudnická 
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Druháci na besedě se spisovatelkou Michaelou Fišarovou 
 

Znáte Kanálníčky? Neznáte? To nevadí. Ani my, druháčci, 

jsme je ještě nedávno neznali. Jenže pak k nám do školy 

přijela paní spisovatelka Michaela Fišarová a tahle strašidla 

z podzemí nám přivezla. Tedy, abychom to uvedli na pravou 

míru – paní spisovatelka nám přivezla knížku Kanálníčci, ze 

které nám herec Miroslav Reil přečetl krátkou kapitolu. No a 

nám se knížka zalíbila natolik, že si ji některé děti z naší třídy 

koupily a začaly ji číst. Takže teď už znají Sliz 

Blemcavý – tak staré strašidlo, že se sotva pohne, 

Smrďoucha, který se živí zápachem z různých smrdutých věcí, Můru 

Vysávalku, která vysává energii z dětí, co v noci nespí a hrají počítačové 

hry, a spoustu dalších strašidel z kanálu. Paní spisovatelka samozřejmě 

nepřivezla jen tuhle jednu knížku, přivezla jich spousty. A nejen pro nás, 

ale i pro děti z ostatních tříd. Kromě toho nás ještě seznámila s tím, co 

předchází tomu, než knížka vůbec vznikne………… A teď už se musíme 

omluvit, potřebujeme zjistit, co se stane, když se jednoho dne Smrďouch 

ztratí a zůstane uvězněný v dětském školním batohu, takže jdeme číst.  

         Druháci 

Druháci v Toulcově dvoře 

 

V úterý 15. listopadu ráno se druháci sešli před obecním úřadem, aby společně vyrazili na první společný 

výlet v tomto školním roce. V jednu chvíli už to vypadalo, že z výletu sejde – to když se ukázalo, že si pan 

řidič spletl datum, a autobus tak nedorazil na smluvené místo včas. Naštěstí jsme se před zimou a deštěm 

schovali na půl hodiny do místní hospůdky a než jsme stihli sníst svačinky, přijel pro nás náhradní autobus. 

Konečně jsme se mohli vydat směrem k pražské Hostivaři, kde se nachází starobylý statek Toulcův dvůr. Tam 

už na nás netrpělivě čekala lektorka Veronika, která nás vzala na farmu a ukázala nám, co potřebují ke svému 

životu ovečky, kvůli kterým jsme do environmentálního centra přijeli. Navštívili jsme 

ovčín a seznámili jsme se s ovčím stádem na pastvě. Po tom, 

co jsme všechny ovce nakrmili, přesunuli jsme se do vyhřáté 

učebny a Veronika nám ukázala, jak vypadá ovčí vlna, jaké 

má vlastnosti a jak se zpracovává pro další použití. 

Vyzkoušeli jsme si česání, předení a nakonec si každý z nás 

pomocí techniky mokrého filcování vyrobil vlněnou kuličku 

s překvapením uvnitř. Že jsme si dopoledne na farmě moc 

užili, si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích a my 

zatím naplánujeme, kam vyrazíme příště.   

       Druháci 
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Prvouka na talíři ve druhé třídě 

Když školou zavoní nějaká dobrota, znamená to jediné – druháci testují to, co se naučili v hodinách prvouky. 

V první třídě jsme si povídali o ovoci, které na podzim češeme v sadě. A pár dní na to školou voněl jablíčkový 

štrúdl z listového těsta. Letos jsme v rámci povídání o polních plodinách zjišťovali, co všechno lze vyrobit 

z brambor. Protože se ukázalo, že většina druháků miluje hranolky, pustili jsme se do jejich přípravy. A aby 

toho nebylo málo, vyzkoušeli jsme jejich zdravou variantu. Brambory jsme pečlivě omyli a ve skupinách 

nakrájeli na tenké plátky. Ty jsme potom naskládali na pečící papír, lehce osolili, posypali grilovacím kořením 

a pokapali pár kapkami oleje. Vše jsme vložili na 20 minut do trouby vyhřáté na 180 stupňů. A pak? Pak jsme 

vám ani nestihli vyfotit výsledek. Tak výborná tahle zdravá varianta bramborových hranolek byla.  

     

             Druháci 

 

Výlet za kounickými pověstmi 3. A 
Uprostřed října jsme se vybaveni svačinou a dobrou náladou vydali na pochod za kounickými pověstmi. 

Dozvěděli jsme se, kdo byl zazděn v našem zámku, čím je zajímavá kaplička v lese, ale nejzajímavější pro 

nás byla pověst o vodníku v Týnickém rybníku. Cestou jsme si četli i pověsti o sousedních vesnicích – Vykáni 

a Bříství, ale o Černíkách jsme se nic nedozvěděli. A tak jsme druhý den ve škole pracovali na tom, aby pověst 

vznikla …     Simona Šoufková 

 

 

O kočičce a psovi  

Jednou, kdysi dávno v obci Černíky žila u Červeného rybníka stařenka. Její jméno už se dlouho neví, 

bydlela se psem Azorem a kočkou  Eliškou v malé chatrči  se zahradou. Azor a Eliška se spolu moc 

nemuseli, Eliška proto zůstávala vevnitř a ven chodila jen se stařenkou. Ale jednou se stařenka už 

neprobudila. Pro Azora a Elišku to byla pohroma. Začali chodit dál a dál po 

Černíkách. Jak už víme, ti dva se moc nemuseli. Proto, když se jednou potkali u 

Červeného rybníka, poprali se na břehu a utopili se v něm. Říká se, že prý když 

děti místo spaní paří na mobilu, přijdou je strašit bezhlavý pes a bezocasá kočka. 

           

         Nikol Koucká    
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Stavovské divadlo a Evropský dům – 5. třída 

 V úterý 15. listopadu jela 5. třída na výlet do Prahy. Sešli jsme se na 

nádraží v Českém Brodě, kde všichni nastoupili do vlaku. Jeli jsme na 

Masarykovo nádraží jako sardinky, protože byl vlak plný cestujících. 

Z Masarykova nádraží jsme šli pěšky přes Náměstí republiky až ke 

Stavovskému divadlu. Tam byl cíl naší cesty. V divadle nás přivítaly 

dvě průvodkyně a daly nám hned otázku: „Která cesta vede do centrální 

šatny?“ Jeden spolužák našel správnou cestu a ta nás tam dovedla. 

V šatně jsme odložili bundy a batohy. Potom nás posadily do hlediště. 

Průvodkyně řekly, že budeme 

hrát hru. Rozdělili jsme se do tří 

skupin. Postupně jsme plnili úkoly, které byly napsané na kartičkách. 

Celá hra trvala asi 25 minut. Pak nás dovedly na půdu, kde mají 

zkušebnu. Tam jsme si mohli obléknout kostýmy a zahrát si různé role. 

Ostatní si mohli vyzkoušet i jiné profese spojené s divadlem např. 

jevištní technik, režisér a návrháři kostýmů. Potom jsme postavili na 

jevišti kulisy. Pan učitel se posadil do hlediště a my začali hrát 

opravdové představení. Moc se mu líbilo, všechny pochválil a zatleskal 

nám. Za odměnu jsme se mohli občerstvit v Mc. Donaldu.  

Rychle jsme se najedli a pokračovali na exkurzi do Evropského domu. 

Tam nás čekala beseda s promítáním vzdělávacího filmu - Referát o 

Unii. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Celým filmem nás 

provázela kreslená postavička vynálezce Arnolda, který nás zavedl do 

Bruselu. Cestoval z dnešní doby do minulosti a zpátky. Potom nás 

lektorka rozdělila do skupin. Každá měla odpovědět na různé otázky, 

co vše víme o Evropské Unii. Úkol jsme všichni splnili, rozloučili se a 

odešli. Čekala nás cesta domů. Pěšky jsme šli na Masarykovo nádraží. 

Nastoupili do vlaku a odjeli do Českého Brodu. Tam na nás čekali 

rodiče a jeli jsme domů.        Adam Pušbauer  

 

Úniková hra – 5. třída 

Ve čtvrtek 10.11. šla celá naše pátá třída na obecní úřad, kde jsme 

se seznámili s milým panem  Mirkem, který si pro nás připravil 

online únikovou hru. Pan Mirek nám řekl, že si máme otevřít 

takovou internetovou stránku na telefonu, na které jsme měli 

připravené různé úkoly, např. práci s mapou. Na začátku jsme byli 

rozděleni do skupin po čtyřech   a každá skupina mohla používat 

jen jeden mobil. Na stránce téhle únikové hry se nám zobrazilo 

několik zámečků. Pod zámečky se skrývaly úkoly, třeba spočítat 

hvězdičky na vlajkách různých států. Po zapsání správné odpovědi 

se nám zámeček odemkl a mohli jsme plnit další úkol. Poslední 

zámeček nám dal nejvíce zabrat. Naštěstí nám pan Mirek poradil, že stačí 

přiložit dva mobily k sobě. Na displejích se objevila číselná řada. Číslo 

jsme zapsali do odpovědi a odemkl se i poslední zámeček. V tu chvíli panu 

Mirkovi přišla SMS s kódy ke dvěma zámkům na truhle s pokladem. Dva 

spolužáci zadali číselné kódy do zámků a společně pak truhlu odemkli. 

Uvnitř truhly nás čekalo veliké překvapení, byly tam malé krabičky. Každý 

z nás dostal jednu. Bylo v ní cosi, co připomínalo malý foťáček.  
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Až po chvíli nám došlo, že to jsou malé krokoměry. Potom všichni běhali po 

místnosti, kde se úniková hra konala, aby měli co nejvíce kroků. 

Zeptali jsme se spolužáků, jak se jim úniková hra líbila: 

KAROLÍNA TURKOVÁ  

Myslím si, že to bylo fajn, bylo to zábavné, bavilo mě spolupracovat s ostatními 

týmy a nejvíce jsem ráda za krokoměr.   

AGÁTA ŠRAJEROVÁ 

Bylo to fajn, bavilo mě řešit úkoly  a spolupracovat s ostatními týmy a ten 

krokoměr byl fajn. 

PATRIK DRÁBEK  

Bylo to zajímavé a srandovní a taky jsem se naučil něco nového. 

NICOL LAGANOVÁ 

Moc jsem si to užila, hry byly zábavné a procvičoval se tam mozek.  

                     Agáta Šrajerová, Kája Turková 

Dušičková centra – 6. A 

Měli jsme dušičková centra. V centrech jsme pracovali s tématy, například: tvůrčí 

psaní: Příběhy ze starých fotografií, matika: Nakupování na dušičkovou výzdobu. Pak 

jsme si také vytvářeli  rodovou časovou přímku v badatelích nebo se učili básničku s 

tématem o Dušičkách ve čtení.  

V párovém běhacím diktátu jsme se dozvěděli, že se na 

dušičky vymazávaly lampy máslem nebo že se v 

kamnech nesmělo zametat. A když v kamnech hučelo 

(pískalo), tak to znamenalo, že duše pláčou. 

Já a spolužáci z naší třídy jsme to nevěděli.  

A víte to vy?  

Co asi víte určitě, že se dávají svíčky na hroby našim 

zesnulým nebo že se na ně má alespoň vzpomínat. Tak 

co, vzpomněli jste si na ně?                

         Eva Ledvinová 

     

Setkání s Michaelou Fišarovou 
Ve svých knihách pro děti zpracovává paní spisovatelka velmi aktuální 

témata. Adekvátně věku čtenářů je to například problematika zneužívání 

sociálních médií, šikana nebo třeba i domácí násilí. Povídání doprovázel 

moderátor a herec Miroslav Reil, který se také věnuje stále modernějšímu 

způsobu zpracování knih – jejich zvukovému záznamu. Svým výrazným 

hlasem doplnil besedu předčítáním ukázek z kapitol představovaných knih. 

Děti byly do besedy aktivně zapojeny a dozvěděly se také, jaká je cesta knihy 

od prvních návrhů až po její vydání.  

18.10. se besedy během dopoledne zúčastnily všechny třídy. A hlavně v těch 

mladších se hned našlo několik budoucích spisovatelů. Třeba toto nadšení 

někomu z nich vydrží a jednou budeme číst i jejich knížky.               D. Sedláková 
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Sedmáci v ZOO 

Hezké podzimní počasí nám zpříjemnilo výlet za poznáním 

etologie zvířat. Naším cílem byla pražská zoologická zahrada, kde 

na nás čekal speciální program vedený odborníky z praxe. 

Nečekala nás jen volnočasová procházka, naším úkolem bylo se 

něco naučit a také samostatně zjistit.  

Po příjezdu do ZOO přišla na řadu nejprve svačina, abychom se 

posilnili, než vyrazíme. Po seznámení s průvodkyní jsme naši cestu 

začali u červených pand, které žijí jako samotáři. Měli jsme štěstí, 

nespaly, a tak jsme si je mohli hezky prohlédnout. Pokračovali jsme pak k lemurům, plameňákům, tučňákům, 

lachtanům a gaviálům. Povídání o jejich chování bylo moc zajímavé. Získané informace jsme pak mohli  

použít při prezentaci vybraného zvířete v rámci přírodopisu.  

Po společné části, kdy jsme se pohybovali všichni společně, nás čekaly úkoly zeměpisné. Pracovali jsme dál 

ve skupinkách. Dostali jsme pracovní listy s mapami kontinentů a šli jsme hledat zvířata, která na nich žijí. 

Důležité také bylo, zařadit je do správných přírodních krajin. My jsme měli Afriku, a tím pádem jsme hledali 

hlavně v severní části ZOO. Když jsme práci dokončili, přišel čas na oběd a volnou procházku a trochu zábavy. 

Využili jsme i dětské hřiště a také jsme nechali vzkaz v knize návštěv. Cestou jsme ještě omrkli lední medvědy 

a plameňáky. Víte, že jsou růžoví díky 

potravě, kterou se živí?  

S poslední sušenkou v ruce jsem 

ještě pozorovala lachtany ve vodní 

nádrži. Pak už nás svolaly paní 

učitelky a vyrazili jsme zpět do 

školy. Návštěvu jsem si moc užila a 

těším se na další.   

   Tereza Volková 
 

Dopis prezidentovi 

V souvislosti se státním svátkem 28.10. jsme navštívili divadelní představení o TGM v divadle Gong a v hodině 

slohu bylo naším úkolem napsat mu osobní dopis.  

Vážený pane Masaryku,  

jsem ráda, že mám možnost Vám napsat dopis. Chtěla bych se Vás zeptat na pár otázek, 

ale také Vám říct nějaké zajímavé věci. Nejprve bych ráda řekla, že k Vám mám veliký 

obdiv za to, co jste dokázal. Líbí se mi, jak jste stál za svým názorem, přestože Vás 

někteří odsuzovali. Lidé jsou Vám vděční, že jste bojoval za Československo. V roce 

1993 se Česká republika stala samostatnou zemí. Zaujalo mě, kolik 

jste měl knih. Příští rok se bude volit nový prezident, a tak bych ráda 

věděla, koho byste volil. Obcestovat celý svět je můj veliký sen. Závidím Vám, že jste 

měl tu možnost. Kdybych Vás mohla potkat, uvařím Vám švestkové knedlíky, které jste 

měl rád.     

     S úctou     Štěpánka Heřtusová  
 

Milý Tomáši,  

teď už toho o Tobě vím mnohem víc, než před pár dny.  Zaujalo mě, že jsi prý naučil svého 

tátu číst a psát. Chtěl bych se ale zeptat, proč ses nevěnoval kovářství jako on, když tě to 

naučil a nebyli jste bohatá rodina. Studoval jsi ve Vídni a doučoval jsi od 15 let děti bohatých rodin. Nechápu, 

co ti dávalo tu motivaci se stále vzdělávat. To bys mi mohl poradit. Moc se mi nelíbilo, že jsi byl tak vzorný, 

ale zase ses pohádal s ředitelem, tak to klobouk dolů. Rád jsi jezdil na koni a miloval jsi je, hlavně Hektora. 

Také bych se na něm chtěl projet, ale to bohužel nejde. Divím se, že jsi tak cestoval, třeba jet přes celé Rusko, 

to muselo být náročné. Měl jsi krásnou rodinu, Šarlotu, kterou sis vzal po půl roce, a čtyři děti. Kdybych Tě 

potkal, vzal bych Tě k nám do školy, když jsi založil Československo a byl jsi prvním prezidentem a ještě po 

tobě pojmenovali třeba nádraží, kam jezdím.         

       S pozdravem     Roman Šesták 
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Cukrovar Dobrovice – 8. a 9. třída 

Dne 21. 11. se 8. a 9. třída vydaly na exkurzi do 

Cukrovaru v Dobrovicích. Na místo nás odvezl 

autobus, kterým jsme jeli z Kounic v 8:00. Cesta 

trvala zhruba hodinu a půl. Exkurze měla dvě 

části: venku a v muzeu. 8. třída se první vydala 

s panem průvodcem na prohlídku areálu. 9. třída 

šla do muzea a potom se skupiny vystřídaly.  

První část návštěvy: Na venkovní prohlídku jsme 

si vypůjčili vestu, helmu a sluchátka. Průvodce 

nás provedl cukrovarem, přičemž jsme se dozvěděli o průběhu výroby. 

Když se řepa přiveze, musí se roztřídit v takzvané laboratoři. V cukrovaru 

se také zpracovává z řepy líh. V závěru venkovní exkurze jsme dostali 

možnost ochutnávky cukrovarnických produktů jako např. hotový cukr. 

Druhá část se odehrála v muzeu, kde jsme dostali přednášku o vzniku 

řepy. Po přednášce jsme měli pauzu na svačinu + možnost zakoupení 

vánočních výrobků. Zpátky do Kounic nás odvezl autobus.  

                     S. Procházková a B. Bobková 

 

Preventivní programy  

Nedílnou součástí působení každé školy je přecházet negativním jevům rizikového 

chování a v případě výskytu je řešit a minimalizovat jejich dopady.  

Jedním z dlouhodobých projektů, do kterých 

jsme se zapojili, je spolupráce se sdružením 

HOPE4KIDS. V říjnu uplynulo již 5 let od doby, kdy se konalo naše první 

setkání v rámci Etických dílen. Do dnes proběhlo na naší škole více než 

50 preventivních programů pod vedením lektorky Rút Kořínkové, které 

bych touto cestou chtěla za nás všechny poděkovat. Zná již většinu dětí 

naší školy. Ti první, se kterými se setkala, v červnu opustili naši školu 

ukončením povinné školní docházky. Letos už se s paní Rút a jejím 

kamarádem Ludvíkem seznámili i naši nejmenší prvňáčci. V listopadu 

proběhly programy také ve čtvrté a v deváté třídě a další budou následovat 

od ledna.  

Etické dílny jsou certifikované programy primární prevence. Obsahují nabídku 26 témat, specificky i 

nespecificky zaměřených, ze kterých si škola vybírá podle své potřeby nebo na základě  doporučení a aktuální 

situace ve třídách. Interaktivní programy pomáhají dětem zorientovat se v sobě i ve světě kolem, učit se řešit 

každodenní problémy a obtížné situace bez nebezpečného experimentování a 

rizikového chování. Programy nabízejí pestrou škálu didaktických 

metod jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry podporující 

komunikaci, spolupráci a kreativitu. Děti samy mají prostor nacházet vhodné 

odpovědi na mravní a hodnotové otázky, tvořivě se podílet na jejich řešení a 

nebýt jen pasivními posluchači, ale i aktivními spolutvůrci.  

Dlouhodobým cílem je osobní růst každého účastníka. Děti 

získávají vztahové dovednosti, dovednosti pro rozvoj osobnosti a 

charakteru a nástroje pro odolávání společenským tlakům a specifickým 

rizikům.  

D. Sedláková 

 

http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/hope4kids-z-s
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Pro čtenáře 

V hodině literatury jsme dostali za úkol přiblížit dětem zajímavé knihy. Pokusili jsme se na chvíli převtělit do 

hlavních postav na obálkách, což znamenalo připravit si kostým, účes a rekvizity tak, abychom co nejvíc 

vypadali jako postavy na obálkách. Poté jsme se vyfotili jako ony a následně zbývalo v počítači vyměnit nás 

za hlavní hrdiny. A tak se Natka stala Gumpem, Alex Zátopkem, Linda děvčátkem z hor nebo Nikča drakem. 

Představili jsme dětem 11 knih a konečný výsledek můžete najít v přístavbě na nástěnce vedle osmé třídy.  

 

             

               S. Mindžaková, L. Marhounová  

BDS Academy  

Co je to vlastně BDS?  

Je to taneční akademie, ve které se můžete naučit tancovat různé styly tance 

např. hiphop, street dance, house, dnb (dramy).  

Jací trenéři nás trénují?   

Vedoucí BDS je Dana Klasová, trenéři - Jenda, Nataša, Hoang, Ondra. 

Kdy a kde tancujeme?  

Ve čtvrtek v Dětské herně Veselá pastelka v Kounicích mají trénink:   

  15:00 – 15:50 předškolní děti do 6 let 

  16:00 – 17:00 děti do 11 let 

  17:00 – 18:30 junioři od 12 do 15 let 

V úterý trénink v Českém Brodě v Infinitifitness:  16:00 – 17:00 junioři 

Jsou nějaké akce nebo soutěže?  

Nejbližší vystoupení se koná 9.12.  

Z našeho pohledu:  

Máme fajn trenérku, která nás učí skvěle tancovat. Tanec nás baví. 

Máme skvělý kolektiv.  

Jestli chceš, tak se přidej! 

BDS Academy | Největší škola Street Dance v ČR 

          S. Procházková a B. Bobková 

https://www.bdsacademy.cz/
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Rozhovor s nadějným fotbalistou 

Nadějný fotbalista Václav Bryndza, který kope v Bohemians Praha 1905, chodí 

do deváté třídy naší školy a je mu patnáct let. Měří dobrých 177 cm a váží 65 kg. 

Jeho idol je nevyzpytatelný Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Václavův sen 

je hrát jako on. Vašík nejraději nosí kopačky Pumy s velikostí kolíků 13mm a 

vpředu 11mm, štulpny nosí na jeho idola. V této sezóně střelil kvůli poranění 

kotníku jen jeden gól. Kariéru začal v týmu: SK Úvaly → FK Čechie Vykáň → 

FK Mladá Boleslav → CU Bohemians Praha. Má v sobě něco speciálního . 

        P. Maryska, J.Belza 

Mistrovství světa ve fotbale 2022 

Je to 22. mistrovstí světa, které se hraje v Qataru a koná se od 20. listopadu do 18. prosince. Do kvalifikace 

se zapojilo 206 týmů a do závěrečné fáze se kvalifikuje pouze 32 týmů. Kvůli tomuto mistrovství vzniklo 

mnoho spekulací, jelikož se tu postavilo 8 stadionů a několik tisíc imigrantů kvůli tomu přišlo o živobytí a 

někteří i o život. Mimo jiné se tvrdí, že Qatar podplatil federaci FIFA, aby se tu šampionát konal a následně i 

několik tisíc fanoušků, aby předstírali fandění různým zemím jako opravdoví fanoušci. Teď ale zpět k fotbalu. 

Pojďme si užít tento netradiční turnaj, který se koná poprvé v zimě. S tímto šampionátem vznikla i písnička 

od Ishoowspeeda s názvem World Cup. Největší kandidáti na výhru jsou Brazílie, Portugalsko, Argentina, 

Francie, Anglie a Španělsko. Zkuste uhodnout názvy států podle vlajek v kvízu.    

            D. Portyš  P. Kotera 

Kvíz 

a) Brazílie                

b) Argentina 

c) Urugay  

 

 

a) Portugalsko 

b) Španělsko 

c) Česko 

 

 

a) Francie 

b) Katar 

c) Saudská Arábie  

             

 

 

Řešení si můžete ověřit u autorů 

kvízu - D. Portyš  P. Kotera 

 

 

 

 



13 
 

Sběr papíru – podzimní termín 

 

Od 31. října do 3. listopadu proběhlo 1. kolo sběru papíru, 

sebralo se dohromady 6 300 kg. Během celého týdne 

pomáhali i naši deváťáci. Holky navigovaly auta a kluci 

pomáhali vážit a skládat papír. V pátek 4. listopadu proběhl 

odvoz, se kterým pomohla celá třída.   

                  P. Kotera, D. Portyš  

 

 

 

Krampusáci 

Slovo „Krampus“ pochází z Rakouských Alp a označuje alpské 

strašidlo, které je u nás známé jako čert. Podle pověsti Krampusáci 

odnášeli zlobivé děti v nůších, které nosili na zádech. Krampusácký 

průvod je typický pro Rakousko, ale dnes už je rozšířen skoro po 

celém světě. Pokud jsi dost statečný, tak ho můžeš navštívit i ty. U 

nás v Česku je tato akce nejlepší v Praze, ale Krampusáky můžeš 

vidět ve spoustě měst, například v Mladé Boleslavi, Čelákovicích 

nebo Vrchlabí.          K. Zacharová, N. Havrdová 

 

Ďábelská křížovka 

1. Mikuláš nosí hodným dětem 

sladkou…. 

2. S Mikulášem chodí anděl a…. 

3. Anděl má na zádech… 

4. Nadílku nosí …. 

5. Čert má místo nohy …. 

6. Zlobivé děti dostávají od čerta …. 

7. Mikuláš chodí v měsíci …. 

      

     

     

     

          L. Marhounová, M. Netíková  

 

 

             

1.                    

   2.              

3.                   

     4.               

   5.                

     6.            

  7.                   
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Vánoční obrázková křížovka 

  5.              

1.                     1.   

 

   2.                

    3.                

4.                       

    5.                  

 6.                     

   2.      

 

        4. 

 

  

                                                                                            6. 

   3. 

         L. Marhounová, M. Netíková 

 

 

 

 

Školní noviny pro vás připravují žáci volitelného předmětu mediální 

výchova, v letošním školním roce to jsou:  

dívky zleva - Katka Zacharová, Linda Marhounová, Natka Havrdová,  

Bea Bobková, Soňa Mindžaková, Sárka Procházková, 

chlapci zleva - Petr Maryska, Dan Portyš, Petr Kotera, Jakub Belza,  

Lukáš Zoubek, Anton Melnyk 

vyučující: Dagmar Sedláková 

ZŠ Kounice / prosinec 2022  
kontakty: casopiskounik@seznam.cz 

mailto:casopiskounik@seznam.cz

