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STALO SE 

 

 

21. 9. vyrazil poprvé turistický kroužek na výlet, tentokrát na rozhlednu Vinice do Úval 

25. 9. byl program k primární prevenci v 5. C, téma Kolektiv ve třídě 

27. 10. si 1. stupeň zabubnoval 

1. - 10. 10. proběhl sběr starého papíru, nasbíralo se rekordních 10 940 kg 

1. 10. proběhl v sedmých třídách preventivní program - Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 

5. 10. měl pátý ročník program Holky, kluci pozor, kyberprostor 

9. 10. se účastnili vybraní žáci turnaje v minikopané v Kolíně 

10. 10. vyrazil 9. ročník na Úřad práce do Kolína 

12. 10. se některé třídy zapojily velmi aktivně do celostátní akce 72 hodin dobrovolnických prací 

15. – 16. 10. proběhla v Kolíně burza středních škol 

17. 10. navštívil v rámci volby povolání 8. a 9. ročník Lonzu 
Biotec a čistírna odpadních vod 

18. 10. prostudovali a vyzkoušeli žáci 7. AB portrét v místním 
muzeu 

19. 10. putovali naši turisté z Plaňan do Radimi 

22. 10. proběhl florbalový turnaj v Kolíně pro 4. a 5. ročník 

22. 10. – 2. 10. se konala předvánoční dobrovolná sbírka pro 
psí útulky 

26. 10. proběhl na celé škole projekt 100 let republiky 

28. 10. jsme si připomněli sté výročí založení Československa 

29. a 30. 10. byly podzimní prázdniny 

STANE SE 
9. 11. pojedou zástupci redakce Puzzlíku na vyhlášení výsledků 

celostátního kola soutěže Školní časopis roku do Brna 

13. 11. je Světový den laskavosti, připoj se 
úsměvem k akci „Jsem laskavec“ 

13. 11. proběhne pedagogická rada a po ní od 
17.00 třídní schůzky 

14. 11. vyjedou někteří druháci na hudební pořad v 
Rudolfinu v Praze 

15. 11. čeká 8. ročník divadelní představení 
v Kolíně - Pygmalion 

Fotografie ze 72 hodin MBí,  

V. Hrebíčková, J. Pexová 
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100 let v Kouřimi 
Město Kouřim má dlouhou historii, ale největší 

a nejrychlejší změny tu nastaly za posledních 

100 let, v době samostatné republiky. 

 

Letošní soutěž bude vědomostní a bude se 

týkat právě tohoto tématu. 

Odpovědi můžeš najít na různých místech. 
 

 PTEJ SE PAMĚTNÍKŮ 

 HLEDEJ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA KOUŘIM A NA 

INTERNETU 

 ZEPTEJ SE V MUZEU, V KNIHOVNĚ 

 HLEDEJ V KOUŘIMSKÉM ZPRAVODAJI 

 HLEDEJ V PUBLIKACÍCH O KOUŘIMI… 

Kde najdu otázky? 1. patro 2. stupně u počítačovny 

Kdy? Každých 14 dní 

Jak hlasuji? Na přiložené lístky napiš odpověď, své jméno a třídu, 

lístek vhoď do krabičky 

Pro koho je soutěž určena? Pro všechny žáky i pedagogy 

Odměna pro vylosované výherce: 

14denní poukaz PŘEDNOSTENKA na oběd  

(do dalšího vyhlášení můžeš jít k okénku výdeje obědů přednostně, pokud 

nechodíš na oběd, dostaneš malou sladkou odměnu) 
 

PŘEDNOSTENKU získala Eliška Šmejkalová z 5. B za odpověď: 

 Skanzen byl založen v roce 1972 a otevřen byl v roce 1976. 

 

OTÁZKA ČÍSLO 2 

souvisí se vznikem republiky před 

100 lety. Na mnoha místech se při 

této příležitosti vysazovaly lípy, 

v Kouřimi i letos, jedna ve skále a 

druhá u Libušina jezírka. 

Doplň do textu chybějící správné 

slovo:  

   Lípa je symbolem……….  (???) 
MBí 

Fotografie z městského archivu 
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72 hodin dobrovolnické práce 
Jako už poněkolikáté i letos se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin 

dobrovolnických prací - Ruku na to. Většina tříd si připravila nějaký program, pracovala buď pro lidi 

nebo pro město nebo pro přírodu. Akce probíhala buď ve čtvrtek 11. 10., nebo v pátek dvanáctého.    

Setkání se seniory si přijela natočit televize!  
Akce 7. B a 2. A ale začala mnohem dříve. Již v září děti vyrobily keramické ptáčky a pilně 

trénovaly básničky, dramatizaci pohádek a zpěv písničky. Ve čtvrtek před akcí sedmačky upekly 

20 šišek štrúdlů a vystříhaly srdíčka. A v pátek o desáté hodině vše vypuklo.  
Neocenitelná byla i pomoc města. Seniorům, kterých se dostavilo skoro padesát, tak dívky mohly 
servírovat kafíčko, dát zákusek a ti se při mlsání mohli podívat na program druháčků. „Vysílala“ se 
pohádka O veliké řepě, Boudo, budko, kdo v tobě přebývá a O Palečkovi. A pak nastal psí program. 
Každý druhák uměl pěknou psí básničku a všichni - sedmáci i druháci - si nakonec zazpívali Psí píseň. 
Spokojenost byla všeobecná. Děti potěšila návštěva redaktora, zvukaře a kameramana z televize ČT-
D, kteří o akci vysílali navečer reportáž. Je k dohledání na stránkách Déčka, Zprávičky v 18. 40 ze dne 
12. 10.  

Redaktoři Puzzlíku dodávají: Moc se mi líbilo, že jsme se spojili s druháky. Malí krásně 
spolupracovali, my jsme je navíc něco naučili a zároveň jsme se tak více seznámili. Druháci svá 
představení krásně zvládli, my se zase postarali o obsluhu a kulisy. Bylo vidět, že se to seniorům líbilo. 
A to, že přijel pan redaktor z Déčka, už byla jen příjemná třešnička na dortu. A my jsme ho zpovídali, 

jak se vlastně taková reportáž tvoří. Prý dával rozhovor poprvé, říká Wewerka. 

Byla to hezká akce, odnesla jsem si spoustu zážitků. Pro mě to je vždy zážitek, že se s mojí třídou dá 
spolupracovat. A hlavně miluji malé děti, takže to pro mě byla čest. I to, že jsem mohla být s těmi 
staršími. Dohlížela jsem, jestli je všechno v pořádku, když jsme roznášeli štrúdly, které jsme s holkami 
pekly. Navíc mám osobní zážitek. 
Jeden pán mi řekl, že se sám nenakrmí, a tak mě poprosil, jestli bych ho nemohla nakrmit štrúdlem! 
Z podobných akcí jsem vždy nervózní a teď NIC! Neměla jsem obavy, že něco pokazím, a to jsem 

mluvila na kameru do televize!                    Nikita 

Senioři byli nadšení a moc se jim to líbilo. Povídali si s námi o tom, jaké to bylo v mládí a jak by se rádi 

vrátili do školy.                    Chondra 

Text a fotografie MBí 
 
 

Co se líbilo 
ostatním ze sedmičky: 

Martin B.: Spolupráce mladých 
a starších. 
Marek Z.: Spolupráce s malými 
a to, že jsme rozveselili 
důchodce, měli radost. 
Eliška P.: Zpívali jsme! A vůbec  
se líbil celý program. 
Eliška K.: Moc se mi líbila 
atmosféra celé akce. 
Klára:  To, že jsme taky jedli 
štrúdl a že se to seniorům líbilo.  
Filip: Možnost dělat rozhovor 
s redaktorem Déčka. 
Marek T.: Jak jsme vyráběli 

kulisy. 
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A co se líbilo návštěvnicím představení? 
Anna Kahounová: Vystoupení dětí Na Střelnici se mi líbilo moc. Byla jsem nadšena prací paní učitelek 
a dětí. Připomnělo mi to mé vlastní vystoupení s mými spolužáky Na Střelnici v roce 1956 pod 
vedením pana učitele Jirkovského. Se spolužáky, se kterými jsme zde vystupovali, se setkáváme na 
třídních srazech doposud. 
Miroslava Chmelová: Líbilo se mi, že jsme se vrátili do období před 80 lety. Vystoupení dětí bylo 
velmi podobné těm našim, když jsme byli malí. 

Jak se stalo, že 

Klokánek Chabařovická 

dostane malé dárečky? 
Paní učitelka Hrebíčková vypráví:  
V létě jsem potkala „poutníka“ u našeho 
domu, který mě požádal o vodu... 
Putoval z Prahy již 4. den a žil jak „český 
Honza“, pracoval za jídlo  a nocleh.  
Po měsíci jsem dostala pozvání do Prahy 
na vyprávění zážitků z cest, kde se 
vybíralo vstupné pro Klokánek 
Chabařovická, Praha 8. Onen poutník je 
totiž „klokánčím“ dobrovolníkem a vůbec 

jeho dobrou duší. V současné době je v chabařovickém Klokánku 16 dětí od školkového věku po 
šestnáctileté, jsou zde čtyři náhradní rodiny.  
Paní ředitelka Klokánku, Bc. Veronika Dudová, na setkání představovala činnost  a fungování jejich 
zařízení a  velmi skromně žádala o jakoukoliv pomoc - finanční, materiální  nebo i manuální. 
A protože ve škole každoročně chystáme projekt 72 hodin, bylo to jasné. Jak jim pomoci?  
Paní ředitelka byla velice potěšena navrženou spoluprací se školními dětmi a požádala, zda bychom 
nemohli vyrobit nějaké masky či dárečky pro děti na jimi plánovanou halloweenskou party. 
A tak jsme se do toho s dětmi 12. 10. pustili...  
Navíc jsem oslovila i Spolek přátel Základní školy M. Šolleho se žádostí o finanční podporu na nákup 
základních školních potřeb pro klokánkové děti. Dostali jsme na nákup 1000,- Kč. A navíc nám spolek 
umožní, abychom naše dárečky mohli dětem osobně předat, zafinancuje cestu do Prahy (na tom se 
podílí naše děti, letos nasbírali mnoho starého papíru a peníze za něj putují do spolku). 
Ráda bych touto cestou poděkovala nejen všem mým ochotným a šikovným šesťákům, ale i vedení 
školy a Spolku přátel školy, zastoupeného panem Martinem Štullerem, za podání pomocné ruky 
dětem, které se momentálně ocitly v těžké životní situaci. Velmi si toho vážím. 
Pokud se chcete zapojit do pomoci i vy, informace najdete na www.klokanek-chabarovicka.cz. 

Text Věra Hrebíčková 

Co jsme dělali pro Klokánek? 
Většina tříd 2. stupně pomáhala uklízet město a okolí. My jsme však vyráběli halloweenské dárečky 
pro děti z Klokánku. Naše paní učitelka Věra Hrebíčková vybrala hezké téma a my jsme moc rádi, že 
jsme udělali někomu radost. 
Vyrobili jsme různé dárečky, které se nám moc povedly, košťátka z tužek a slaných tyčinek, 
strašidelný sliz z lepidla, pěny na holení a jedlé sody, dýně na svíčku ze zavařovacích sklenic, 
krepového papíru a provázku, netopýry z ruliček, strašidelné masky, těžítka z oblázků i krabičky na 
dárečky z kartonů na vajíčka. 
Někoho to bavilo více a někoho méně, ale i tak jsme si užili spoustu legrace. 

Tereza Hrabánková a Nikol Šindelářová, fotografie Věra Hrebíčková 
     

http://www.klokanek-chabarovicka.cz/
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„Hezký den, milí Kouřimští“ aneb projekt 72 hodin nejen o dětech, 
ale také o maminkách a tatíncích 

My z páté bé jsme se ve čtvrtek navečer sešli ve 
školní kuchyňce s taškami plnými utajených 
dobrot. Úkol zněl jasně -  umíchat, namazat, 
nazdobit ty nejpřitažlivější a nejchutnější 
jednohubky večera. A už to lezlo z tašek – 
pomazánkové máslo, brynza, hermelín, syrečky, 
česnek, majolka, tuňák, ředkvičky, tvary zelené, 
červené, žluté - prostě vše, co máte rádi. A 
výsledek? Každá soutěžní dvojice měla za úkol 
přichystat dva talířky. Jeden do mňam soutěže a 
druhý na páteční rozdávání ve městě. Soutěžní 
talíř za krásu a chuť vyhrála Klárka s maminkou a  
Nelča a na stejné pozici se umístila Anička 

s maminkou. Bylo to super! Tolik dobrot na 
jednom stole a všechno jsme mohli ochutnat. 
Všechno bylo mňam. 
S druhým talířkem jednohubek jsme v pátek 
vyrazili do kouřimských ulic. Přáli jsme lidem 
hezký den a nabízeli něco k zakousnutí. Všechno 
hezké je mnohem hezčí, když máte plnou pusu 
obzvlášť lahodného jídla. Lidé byli milí, příjemní, 
usměvaví, někteří říkali, že jsme jim připravili 
bezvadný oběd. A nám udělalo radost, že jsme 
rozdávali radost a udělali něco pro lidi kolem 
sebe. Protože o tom je projekt 72 hodin. 

Pátá bé, fotografie Hana Kolpaková 

 

 
              A navíc 

Od pátku nám lezou po chodbě žížaly, které 
malovaly děti z páté bé v rámci projektu 72 
hodin. Pevně věříme, že se vám líbí stejně jako 
nám. Snažili jsme se, aby prostředí kolem tříd 
bylo barevné a veselé, a jsme si jisti, že se nám 
práce povedla.  

Co bylo ten den nejlepší? 

Lukáš: Nejvíce mě bavilo rozdávání 
jednohubek. 

Šárka: Malování žížal. 

Eli: Ochutnávat vlastní jednohubky. 

Anežka: Roznášení jednohubek. 

Filip: Nemusil jsem se učit. 
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Skanzen jako ze škatulky 
V rámci každoročního projektu 
– 72 hodin- jsme celá 7. A 
s paní učitelkou Hampejsovou 
a panem učitelem Cháberou 
vyrazili do skanzenu. Ve 
skanzenu nás čekala paní 
ředitelka s panem správcem a 
ti nám rozdělili úkoly. Česali 
jsme chmel, sbírali ořechy a 
hrabali listí. Ke svačině jsme od 
paní ředitelky dostali čaj, který 
připravila z načesaného chmele 
– byl velmi hořký. Protože 
hrabání listí bylo rychlé, šli 
jsme ještě trhat len, který se 
pak bude ve skanzenu dále 
zpracovávat. Jako dárek za naši 

práci jsme si odnesli kytici chmelu. I když jsme se neučili v lavicích, tak jsme se něco naučili – 

poznat chmel a len.     ačmE, fotografie Martina Hampejsová 
 

Poklad pro prvňáky 
Ve čtvrtek 11. 10. si 4. A připravila 
pro 1. A honbu za pokladem. Děti 
musely splnit několik různých 
úkolů, vyrazily od školy a poklad 
našly až v lesíku kousek od 
Libušina jezírka. Cestu měly 
vyznačenou modrými fáborky a na 
několika místech byly úkoly, jako 
třeba poznat některá písmenka, 
vybrat stejné obrázky, poznat ke 
kterému zvířátku patří jaká stopa, 
namotat na klacík provázek, na kterém byla uvázaná rybička.  Na konci cesty na ně čekal poklad 
v kartonové krabici. Děti se radovaly z bonbónů, náramků, rozvrhů hodin, sušenek a různých věcí, 
které jim kamarádi z naší třídy připravili. Místo oběda jsme si opekli buřtíky. 

Když jsme se vrátili do školy, tak nás naše paní učitelka 
odměnila muffiny, které pro nás sama doma upekla – 
byly čokoládové a moc dobré.            

Tina, fotografie Martina Boumová 

Cesta ke Strašíku uklizená 
Také 8. AB se zúčastnily projektu 72 hodin. Všichni se 
vydali na cestu na Starou Kouřim, a i když na začátku 
cesty bylo trochu zima, nakonec se krásně rozzářilo 
sluníčko. Cestou sbírali odpadky, aby měli čistou 
přírodu. U Strašíku žáky překvapil pan učitel Macháček 
se skvělou hrou, takže si užili i legraci. Celkově to byl 

pěkně strávený den.                                              Dody 
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Sbírej, sbírejme, sbírejte! 
Ve dnech 1. – 10. 10. 2018 se na naší škole konal již tradičně sběr starého papíru a kartonu.  

Také letos se sešlo obrovské množství sběru - 10 940 kg (ale podle nahlášených čísel by to mělo být o 
600 kg více, což je smutné ).  
Všem, kteří se do této akce zapojili a umožnili tím získat peníze na školné 

pro naši adoptovanou kamarádku Moline z Keni, moc děkujeme!  

Velké díky patří také žákům devátého ročníku, kteří pomáhali 

nakládat. Zvládli to v rekordním čase. 

 

Výsledky: 

 

1. Adam Břečka 589 4.B 

2. Eliška Janáková 381,5 4.B 

3. Matěj Janák 381 2.C 

 
Výsledky podle tříd: 

 

 
třída celkem kg nejlepší sběrač kg 

1. 4.B 2070,5 Adam Břečka 589 

2. 2.A 1273 Natálie Gregorová 403 

3. 8.B 1131,2 Jana Štullerová 202 

4. 2.C 998 Matěj Janák 381 

5. 4.A 865,1 Eliška Olivová 113 

6. 5.B 790 Lukáš Polzer 280 

7. 1.A 526,5 Veronika Bílková 73 

8. 1.B 483,6 Lukáš Roubíček 162 

9. 7.A 469 Tereza Novotná 117 

10. 2.B 447,1 Zlata Salajová 133 

11. 5.C 369,8 Matěj Šťastný 169 

12. 5.A 361 Adéla Vacková 76 

13. 3.B 323,1 Denis Čepelák 99,6 

14. 7.B 310,5 Jan Novák 130 

15. 3.A 290,5 Marek Hetzendorf 55 

16. 9. 286 Petra Pavelková 121,5 

17. 6.A 282,5 Tereza Kadlecová 82 

18. 6.B 209,5 Barbora Průšová 121 

19. 8.A 167,5 Lukáš Kocián 79 
 

Martina Hampejsová 
 

Bubnujeme pro radost 
Každý určitě víte, co jsou bubny, jsou to bicí hudební nástroje! A ve čtvrtek před volnem na konci září 
jich byla plná halička. Už po několikáté jsme měli možnost si vyzkoušet, jaké to je bubnovat na různé 
druhy bubnů. Všichni jsme také vyzkoušeli ozvučná dřívka. Pan učitel z Kolína, kde učí hrát na bubny, 

nám vždy předehrál nějaké rytmy a my jsme je po něm opakovali. Byla to veselá hodina.  Tina 
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Anketa 
Tentokrát jsme se zeptali žáků, kteří přišli tento nebo minulý rok do naší školy, na dvě otázky: 

1. Odkud jsi sem přišel?  a  2. Co se ti líbilo více na minulé škole? 

Michal 7. B 
1. Z Horních Krut. 

2. Bylo tam míň dětí. 

Nicolas 4. A 
1. Z Prahy. 

2. Tahle je ve všem lepší. 

Adélka 3. B 
1. Z Horních Krut. 

2. Byli tam lepší kluci. 

Vítek 3. B 
1. Z Horních Krut. 

2. Jezdili jsme na plavání. 

Kuba 3. B 
1. Z Horních Krut. 

2. Bývalá škola byla 

menší. 

Lenka 6. B 
1. Z Horních Krut. 

2. Na kouřimské škole je 

vše lepší. 

Tomáš 7. A 
1.  Z Barrandova. 

2. Asi šatny. 

 

Sisi 8. B 
1. Z Prahy. 

2. Asi učitelé. 

Petra 7. A 
1. Z Horních Krut. 

2. Učitelé se nám více 

věnovali. 

Zuzka 7. A 
1. Z Vitic 

2. Byla malá. 

Ptaly se ačmE a Wewerka 

 

Ptali jsme se prvňáčků, co se jim po měsíci líbí na škole 
Tereza: Nejvíce se mi líbí kroužky a i obědy. 
Tadeáš: Líbí se mi nejvíce zahrada a moc jsem si 
užil procházku po Kouřimi. 
Franta: Líbí se mi naše třída a to, jak se učíme. 
Tibor: Líbí se mi moc naše zahrada a to, že tu 
mám kamarády. 
 

Roman: Líbí se mi všechno. 
Andrejka: Moc se mi líbí kroužky, knížka, co nám 
paní učitelka četla, a moc mi tu chutnají obědy. 
Filip: Líbí se mi, jak se učíme a naše paní učitelky. 
Klára: Líbí se mi, jak tady vaří a paní ředitelka. 

 Ptala se Kiki 

Adriana chtěla vědět, co se dětem líbí, ale i nelíbí: 

Venda: Líbí se mi družina, ale nelíbí se mi učení.  Mirek: Líbí se mi přestávky, ale nemám moc rád 

procházky.  Kristýnka: Moc se mi líbí družina a zahrada, ale nelíbí se mi škola.  Jasmínka: Líbí 

se mi učení, ale nemám ráda, když na nás paní učitelka křičí.  Lukáš: Moc se mi líbí učení, ale 

hlavně nesnáším družinu.  Vojta: Líbí se mi paní učitelky, ale naopak nesnáším učení.  

 
 

Než užiješ alkohol 
V besedě „Než užiješ alkohol“ jsme se dozvěděli pár důležitých informací. Proběhla 1. 10. o občance.  
Dozvěděli jsme se toho dost. Na začátku jsme si srovnali plusy a mínusy alkoholu. Hledali jsme důvody, proč lidé alkohol pijí. Také jsme 
se bavili o různých nebezpečích, které nám po požití alkoholu hrozí (ať už se jedná o úrazy či spáchání nějakých trestných činů), nebo o 
nebezpečích, které si přivodíme mícháním alkoholu s energetickými nápoji. Celá beseda se mi líbila, byla poučná a myslím, že se teď 

pořádně rozmyslíme, než vezmeme (samozřejmě až budeme plnoletí) alkohol do ruky.        Wewerka 
 

Jak to vidí další sedmáci: 
Aneta - Bylo to zajímavé, z alkoholu může být 
rakovina jater, močového měchýře, mozku, skoro 
všeho. 

Nikita - Alkohol je hnusná věc a droga. Je pro 
pobavení, ale i smutek. Dozvěděla jsem se spoustu 
věcí, ale myslím, že do osmnácti to zapomenu. 

Filip - Když to přeženu, můžu se i zabít! 

Martin - Učili jsme se, jak proti alkoholu bojovat. 

Marie - Budu pít, ale ne do němoty. 

Nela - Vysvětlil nám, jak nám alkohol může uškodit. 

Adéla - Není dobré pít často a hodně, ničí to játra. 

Nikol - Přineslo nám to, že nemáme pít alkoholu 
moc, když ho nedokážeme vstřebat, až od 
osmnácti. Ale když budeme pít moc, může se nám 
něco stát. Můžeme se stát závislými. Beseda byla 
dobrá. 

Eliška K. - Program byl celkem dobrý a docela 
jsem pochopila, proč nikdy nekouřit a nepít 
alkohol.   
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Záložky pro radost 
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Účtentenky sem! 
Možná jste si na druhém stupni všimli žáků, kteří pobíhali s účtenkami z Lidlu a 

skládali je po zemi. Byla to 7. A, která se zapojila do lidlácké soutěže. Vše 

zpunktovala Ema a ta o tom i píše.  
Proč jsme se do toho pustili? Dělali jsme to proto, že jsme se zapojili do soutěže s Lidlem a rádiem 
Evropou 2 o lyžák. Pravidla byla jednoduchá: od 10. 9. do 30. 9. sbírat účtenky z Lidlu, slepit je, změřit 
a srolovat a do 5. 11. dodat do rádia Evropa 2. Snažili jsme se do toho zapojit celou třídu – ale to se 
nepodařilo. Sbírala nás slabá polovina a pomohly i paní učitelky Hampejsová a Kolpaková a nasbírali 
jsme 185 m! Čekání na výsledky bylo napínavé, ale neumístili jsme se. Vyhráli středoškoláci, kteří mají 
školu přímo naproti Lidlu a měli účtenku dlouhou přes 3,7 kilometrů, takže 3 700 metrů! Z toho 
usuzuji, že jsou asi větší tým. Ač jsme nevyhráli, stejně na lyžák pojedeme, musí nám ho ale zaplatit 

naši rodiče – ale třeba si líp zasoutěžíme někdy jindy.                 ačmE 

 

Pro milovníky koní 
Ke koním jezdím odmala, ale neměla 

jsem příležitost na nich jezdit (to mě 

doteď mrzí).  
V Lysé nad Labem je výstaviště, kde 22. 9. 
2018 byla výstava koní. Byly tam nejen koně, 
ale i různé obchůdky s potravinami pro koně, 
i věci na ježdění. Konala se různá vystoupení 
s koňmi, například přeskoky, promenáda atd. 
Moc se mi to líbilo!!!  
6. 10. na zámku Kačina byla další výstava 
koní a musím uznat, že program "Ať žijí 
duchové" se jim moc povedl. Ale nebyla tam 
jenom výstava, byly tam různé stánky s 
jídlem, dílničky pro malé děti, prodávaly se 

obrázky a i různé kamínky na krk. Pěkné.       Text Nikita, foto z internetu 
 

Letěl jsem vrtulníkem 
Splnil se mi sen!!! V sobotu 13. 10. jsem letěl vrtulníkem z Kouřimi do Kolína na letiště. Bylo to super 
v tom, že jsme za 5 minut byli v Kolíně. Zdá se vám, že letíte pomalu, ale přitom tak rychle. Je to 
krásný výlet, pod vámi krajina a můžete pozorovat, co ze země nevidíte. Pro mě to bylo velké 

překvapení, zážitek k nezaplacení.                Zoltán 
 

-   -   -   -   -   -   -   -   - 

 

 

„Naše učitelka neví, co chce!“ stěžuje si matce malý Martin. „Proč myslíš?“  

„V matematice mi dala poznámku, že jsem při hodině mluvil,“ vypráví Martin, „a 

když jsem pak v češtině celou hodinu ani necekl, zase mi dala poznámku, že jsem 

nepracoval v hodině…“ 
 
 

Na školním výletě šla celá třída přes lávku. „Pane učiteli, pane učiteli -“ začal vykřikovat Milan. „Mlč“, 
okřikl ho pedagog, „učili jsme se přece ve škole, že žák nemá mluvit, není-li tázán!“  „Tak se mě rychle 

zeptejte, pane učiteli,“ řekne pohotově Milan, „jestli Eva Pytlíková náhodou nespadla do vody!“ 

 
 

Matikářka vyvolá Pepíčka: „Udělej bod ve středu kružnice.“ Pepík stojí nehybně u 

tabule, paní učitelka říká: „Proč nepíšeš, Pepíčku?“  „Ale dneska je pondělí…“ 
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Jak se dělá  

televizní reportáž 
Na to jsme se ptali pana redaktora 

Vítka Voltra z dětské televize Déčko. 

Přijel do Kouřimi natočit setkání tříd 2. 

A a 7. B s místními seniory v rámci akce 

72 hodin dobrovolnických prací.  

Proč jste se rozhodl pracovat právě 

v televizi pro děti? 
Protože jsem studoval žurnalistiku, novinařinu, 
tak jsem určitě chtěl dělat v oboru. Zároveň se 
hodně věnuji i práci s dětmi, trénuji děti florbal, 
jezdím na školy v přírodě, na tábory, takže bylo 
logické, že jsem se rozhodl pro práci v televizi 
pro děti (a taky mě tam vzali, hlásil jsem se na 
různá místa do České televize, a právě do 
Zpráviček mě vzali).  

Co vás na tom baví? 
Baví mě, že nemusím sedět někde v kanceláři, 
ale že jezdím různě po České republice, na různá 
místa, navštěvuji různé akce, na které bych se 
třeba nedostal, poznávám spoustu zajímavých 
lidí, zajímavých projektů, dětí a tak. 

Jak dlouho už pracujete v televizi? 
Teď tam pracuji skoro dva roky, od prosince 
2016. 

Co vlastně děláte, jak vypadá vaše 

práce? 
Mojí prací je vždy vybrat téma, námět, takže 
sleduji, co se kde děje za akce pro děti. Poté 
vyberu, kam bychom mohli jet natáčet, to musím 
řešit s naším dramaturgem, který tomu pořadu 
šéfuje, a teprve když on to schválí, tak se 
domluvím s lidmi, za kterými chci jet. Pak 
vyjedeme s kameramanem a zvukařem natáčet, 
většinou se trochu připravím, zjistím si něco o té 
akci. Natočíme, vrátíme se zpátky do České 
televize a napíšu tzv. bodový scénář, to je, co 
chci, aby se v reportáži řeklo, z rozhovorů, které 
jsem na akci udělal, vyberu zajímavé odpovědi a 
předběžně nějaké záběry. Poté jdu do střihny, 
kde profesionální střihač má za úkol toto 
sestříhat do reportáže, jak si to představuji, a tím 
má práce končí. Poté je reportáž už v rukou 
jiných lidí, kteří s ní sestaví celý pořad. 

S kým ze štábu nejraději 

spolupracujete, natáčíte reportáže? 

Tak to se strašně těžko říká, protože to funguje 
tak, že nám reportérům kameramany přidělují, 
takže si nemůžu vybrat, s kým chci jet. V České 
televizi je nějaký počet kameramanů a zrovna 
ten, který má čas, nebo ten, který má směnu, 
ten, kterého vybere produkce, s námi jede. 
Takže já si nemůžu úplně vybrat, ale je to 
samozřejmě jako v každé jiné práci. S někým se 
pracuje líp, s někým je to složitější. 

Natáčíte raději s menšími nebo většími 

dětmi? 
To je taky různé, myslím si, že jednodušší je to 
s většími dětmi, protože když se ptáte větších 
dětí, tak mluví smysluplněji, ale zase s těmi 
menšími dětmi je to taková výzva, dostat z nich, 
aby něco řekly. 

A chtěl jste pracovat takto v televizi už 

jako dítě? 
Asi ano, protože vždycky jsem chtěl být 
sportovní komentátor, komentovat třeba hokej, 
tam jsem se zatím nedostal, ale třeba je tohle 
začátek. 

Jakou školu musí mít vystudovanou 

člověk vaší profese? 
Já mám vystudovanou žurnalistiku, je na to 
přímo novinářská škola, ale myslím si, že to není 
nutná podmínka, že žurnalistiku mohou dělat i 
lidi, kteří vystudovali i nějakou jinou vysokou 
školu, anebo i lidi, kteří nemají vystudovanou 
žádnou vysokou školu. 
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Jak se stát redaktorem? 
Asi je nejlepší začít nějakou 
stáží, na kterou jsem se taky 
hlásil. Stáž znamená, že 
vlastně při škole se přihlásíte 
třeba do České televize nebo 
do nějakého jiného média a 
tam děláte jednoduché práce, 
postupně se učíte, jak to 
dělají profesionální redaktoři, 
a potom vlastně se přes tu 
stáž dá dostat do televize. Já 
jsem to měl trochu jinak – 
přihlásil jsem se na stáž, ale 
zrovna shodou okolností 
hledali i redaktora, takže mě 
vzali rovnou jako redaktora. Možná to bylo tím, 
že jsem předtím už pracoval třeba na vysoké 
škole ve školní televizi, byl jsem na letní 
žurnalistické škole, kde jsem taky pracoval 
v oddělení televize, takže je určitě dobré začít 
právě ve škole, jako to děláte vy, dělat nějaký 
časopis nebo dělat v televizi. 

Byl jste hodně nervózní u svého prvního 

natáčení? 
Byl jsem hodně nervózní, bylo to zrovna docela 
těžké natáčení, protože jsme jeli do dětského 
domova natáčet, jaké děti dostaly dárky a jaké 
měly Vánoce. Moc se toho zrovna nedělo, 
protože jsme tam přijeli 28. 12. a hodně dětí bylo 
u svých rodičů. Zůstaly tam jenom velké děti, já 
jsem to ještě ani moc neuměl, nevěděl jsem, na 
co bych se ptal, a oni moc nechtěli odpovídat, 
takže to bylo hodně těžké první natáčení. Byl 
jsem fakt nervózní – už večer před akcí se mi 
špatně spalo, ale myslím si, že se do naší práce 
člověk rychle dostane, že nějaká druhá, třetí 
reportáž je už úplně v pohodě.  

Máte něco, co vám proti trémě pomáhá? 
Asi žádnou konkrétní věc nemám, ale myslím si, 
že hodně pomáhá trénink. Když natočíte několik 
reportáží, tak to už berete jako normální práci. 
Ale samozřejmě stane se, že mám někde před 
lidmi něco říct na kameru a dělám to desetkrát, 
protože se vždycky přeřeknu. 

Jaké vlastnosti by měl mít redaktor? 
Tak určitě musí umět mluvit s lidmi, to je podle 
mě nejdůležitější vlastnost a taky asi je to 
nejtěžší. Nejtěžší na této práci je totiž umět se 
dobře zeptat, aby vám tázaní odpověděli to, co 

byste potřeboval slyšet do své reportáže, a 
zároveň to dělat přirozeně, aby to nevypadalo 
nahraně. A musíte asi taky umět dobře česky, i 
když v televizi je výhoda, že co napíšete, nikdo 
nevidí, takže můžete psát i s chybami, což by 
v novinách nešlo. Taky musíte mít trochu logické 
myšlení, abyste měli představu, jak chcete celou 
reportáž poskládat. A pak taky musíte umět 
improvizovat, protože vy jedete na nějaké místo, 
a ne vždy se tam odehrává, co si myslíte, že se 
tam bude odehrávat. Někdy se toho zase tak 
moc neděje a to je pak těžší, když se někde něco 
neděje a vy z toho máte udělat reportáž. 

Jste v Kouřimi, znáte naše městečko? 
Tak to se tedy omlouvám, ale moc neznám. Jen 
vím, že existuje Kouřim, kde se nacházíme – že 
jsme kousek od Kolína – mezi Prahou a Kolínem. 

Proč jste si vybrali na reportáž právě 

naši akci? 
Měli jsme za úkol natočit reportáž v rámci akce 
72 hodin a váš projekt mě zaujal, protože je to 
hezký nápad. Za prvé se mi líbilo spojení 
sedmáků a druháků a za druhé, že ještě děláte 
něco pro seniory. Je hodně důležité, aby se 
generace spojovaly, aby spolu mluvily, nějak 
spolu vycházely. Vlastně mnoho akcí bylo o tom, 
že jdou děti sbírat odpadky, což my natáčíme 
akci „Ukliďme Česko“, která je vlastně taky o 
úklidu, tak jsme chtěli něco trošku jiného, takže 
právě proto vaše škola. Zároveň jste blízko 
Prahy, takže jsme rádi, protože nám cestování 
samozřejmě zabere méně času. 

Ptali se Nikita, Wewerka, Fífa a 

Chondra, foto MBí
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Představujeme nové pedagogy  

Josef Chábera: Fyzika mě baví 
Nový pedagog Josef Chábera nastoupil jako fyzikář a rovnýma nohama se pustil do „boje“ 

s puberťáky. Naskočil narychlo 10. 9. za odchozí L. Císařovou. A my se ptali. 

Víme, že nejste pedagog. Jakou školu jste vystudoval?  
Jako střední školu jsem studoval gymnázium v Nymburce, následně jsem začal studovat lesnictví na 
České zemědělské univerzitě v Praze na fakultě lesnické a dřevařské  

Máte zkušenosti s prací s dětmi?   
S dětmi mám zkušenost pouze z hokeje, několik let se motám 
kolem dorostu v Kutné Hoře, kde částečně s panem trenérem 
Kubelkou trénuji. 

Máte rád fyziku? Proč? Co vás na tomto předmětu 

baví? 
Fyzika mě velmi bavila na gymnáziu, několikrát jsem dokonce 
nymburské gymnázium reprezentoval na středoškolských 
olympiádách. Na vysoké škole jsem studoval fyziku jen okrajově a 
upřímně toho ani nelituji. Na předmětu mě baví jeho řád, mnoho 
věcí, se kterými se setkáváme v každodenním životě má logické 
opodstatnění, které v mnoha případech  není vůbec složité.  

Co byste ještě rád vyučoval, proč? 
Upřímně mohu říct, že fyzika není úplně mým šálkem kávy, i 
přestože mě baví. Na vysoké škole jsem se nejvíce věnoval biologii 
(přírodopisu), kterou bych nejraději vyučoval. Příroda a věci kolem 
ní mě baví odmalička. Právě proto se poznávání přírody kolem nás 
ve svém volném čase věnuji.  

Umíte si představit, že byste učil trvale?  
Teď už si dokážu představit i tuto variantu, ale přednost bych 
samozřejmě dal vystudovanému oboru. Odmalička jsem trochu "nervák", práce ve škole je na můj 
vkus příliš hlučna a rychlá. Na druhou stranu předávat vědomosti novým generacím má své kouzlo 
☺️Takže nevylučuji, že někdy u učení skončím.  

Baví vás vyučovat puberťáky, co vás na tom baví? 
Musím říct, že baví. Každý den je jiný, i když potkávám každodenně stejné lidi, vždy se dozvím něco 
nového.  Holkám na škole nic neuteče, takže člověk občas kouká, co se během týdne stalo nového. 

Co vás baví ve volném čase, jaké máte koníčky? 
Kromě sportu, který zabere spousty času, se hodně věnuji myslivosti a kynologii. Krása přírody mě 
nikdy nepřestane fascinovat. Mezi další koníčky patří zemědělství a včelařství. Poslední věc, kterou 
nevím jestli mezi koníčky počítat, je hraní na počítači. Jako odreagování po náročném dni, kdy není 
čas vyrazit ven, dokáže chvilka hraní pomoci. 

Sportujete? 
Ano, od svých 4 let se věnuji hokeji. Ten mě provází až doteď, i když kvůli zdravotním problémům 
nemohu hrát na takové úrovni, na které jsem hrával. Kromě hokeje si rád zahraji mnoho sportů. Mezi 
časteji hrané patří fotbal, florbal, taky závodní střelba z malorážky, běh a  plavání.  

Jaké máte plány do budoucna? Zůstanete na naší škole?  
Jestli zůstanu nebo nezůstanu na této škole sám nevím. O mém dalším působení se bude rozhodovat 
koncem tohoto měsíce. Plány do budoucna příliš nemám, rád si naplno užívám každý den, spíše žiju 
ze dne na den. Tím nejbližším plánem je úspěšně dokončit inženýrské studium na vysoké škole, dál se 
uvidí.  

Otázky sestavila celá redakce 
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Představujeme nové pedagogy 

Zbyněk Žák 
Pan učitel Zbyněk Žák letos začal učit 

na 1. stupni, je třídním učitelem 3. A 

A my se ptali. 

Naše škola je první, na které učíte? 

Nebo jste dělal i jiná zaměstnání? 
Ano, první, kromě povinné praxe v rámci studií 
na VŠ je toto mé první zaměstnání ve školství. 
Doposud jsem pracoval v oboru, ve kterém jsem 
již dlouhodobě neviděl perspektivu. Prakticky na 
vrcholu své kariéry jsem se rozhodl směřovat své 
další profesní kroky jiným směrem.  
Doufám, že školství a možnost dokázat něco 
nového někde jinde, je právě tím správným 
směrem, kam bych se měl ubírat. Zatím tuto 
změnu hodnotím pozitivně a rozhodně nelituji 
této změny. 

Proč jste si vybral učit právě malé děti? 
Zájem učit děti je dlouhodobějšího charakteru. 
Prakticky už po střední škole jsem měl možnost 
vystudovat pedagogickou fakultu, ovšem díky 
vidině rychlého profesního růstu v oboru 
gastronomie jsem na studia nenastoupil. Až 
v dospělosti jsem si začal doplňovat vzdělání a 
možnost učit děti jsem si stanovil jako cíl do 
závěrečné etapy své profesní kariéry. Práci 
s menšími dětmi jsem si vybral proto, že jsou 
spontánní, mají radost z každého úspěchu, práce 
s nimi není stereotypní. Prakticky každý den je 
jiný. Jsou tvárné a vidíte na nich výsledky své 
práce. 

Máte vlastní děti? Jak staré? 
Vychovávám celkem tři děti ve věku 7, 10 a 12 
let. 

Co vás nejvíce baví na práci s dětmi? 
To, že za mnou přijdou s tím, že hodina byla 
super, že se těší na další den a že konečně 
pochopily odčítání s přechodem přes desítku 

Který předmět vyučujete nejraději? 

Proč?  

Asi nemohu říci jednoznačně nejraději. Baví mě 
hudební výchova a matematika. Otázka proč je 
celkem složitá. Hudební výchovu nejspíš proto, 
že se hudbě věnuji od sedmi let a jsem si jist jak 
v teoretické, tak i praktické části. Výklad mohu 
doplnit hrou na hudební nástroj, což děti baví a 
je to pro ně zpestřením. Matematiku asi proto, 
že mě baví logika a přemýšlení.  

Jaké máte koníčky, co děláte ve svém 

volném čase?  
Většinu volného času zabírá rodina, studium a 
chalupa. Pokud mám opravdu volný čas jen pro 
sebe, tak hraji závodně šachy. 

Jak se vám líbí na naší škole? 
Ve škole se mi zatím líbí. Pozitivně hodnotím 
zejména kolegy a kolegyně, kteří mi ve všem 
pomáhají (všem díky). A také děti ve třídě, jste 
super!  

Otázky sestavila celá redakce 

-   -   -   -   -   -   -   -   - 

 

Pan Novák přivede domů dítě ze školky 

a říká manželce: „Malej celou cestu 

brečel. Není mu něco?“ „Ne, není, jen ti 

chtěl říct, že on není náš Fanda!“ 
 

„Tati, pan ředitel mě pochválil!“ „No a 

co ti řekl?“  „Že jsem pěkný kvítko!“ 
 

Kdo to jsou předškoláci?  Předškoláci 

jsou školáci, kteří nechodí do školy, ale 

jen před školu! 
 



Bavíme se… 
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Zvířecí olympiáda 
V Praze se o letošních prázdninách uskutečnila letní zvířecí olympiáda. Kouřim získala 
2 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili. Bronz získal náš zlatý retrívr (což je divné, 
když je zlatý) v závodě na 500 m. Stříbrnou jsme získali od koníka pana Skalníka, koník 
o 5 sekund prohrál zlato, ale i druhé je moc hezké místo. A tu zlatou máme  
od klokana! Ano, v Kouřimi bydlí klokan. Žije v zatáčce vpravo, když se jede z benzínky 
do města. Klokan vyhrál ve skoku do výšky a i do dálky. Ve skoku vysokém skočil 3 
metry, což je světový rekord, jelikož doteď to bylo 2,7 m. A ve skoku dalekém 14,8 m, 
to je o 2 m více než bývalý rekord. Na to, že je to docela malý klokan a bydlí u nás, 
kde není žádné místo, kde by mohl cvičit, je to dost dobré. Tak až kolem pojedete, 

podívejte se na něj, jestli má medaile na krku! ačmE a Tina 

 

Noví členové redakce Puzzlíku se představují 
Zoltán Bauhofer 

Jsem ze třídy 6. A. Baví mě 
rybolov a hraní počítačových 
her. Na škole mám rád nejvíce 
matematiku, český jazyk, 
angličtinu. Rád sleduji filmy, 
třeba Okrsek 13, Rychle a 
zběsile.  
Do Puzzlíku jsem začal psát, 
protože jsem chtěl sdílet své 
zážitky s ostatními lidmi. 

Robin Šedivý 
Jsem také ve třídě 6. A. Mám rád 
hraní počítačových her, potápění, 
lyžování, chytání ryb. 
Ve škole mě baví matika a angličtina. 
Rád čtu dobrodruž-né knížky a dívám 
se na filmy, hlavně akční, 
dobrodružné. 
Do Puzzlíku píšu, protože bych mohl 
mít větší zkušenosti s psaním na 
počítači a psát o zážitcích a 
událostech. 

 

Adriana Nedvědová 
Chodím do 6. B. Baví mě 
florbal, fotbal, rybaření a 
rýsování 
Ve škole mě baví výtvarná 
výchova a matematika. Doma 
nejradši koukám na televizi, 
rýsuji, hraji šachy, maluji nebo 
spím. 
Píšu do Puzzlíku, protože mě 
baví číst i psát, mám ráda vtipy 
a práci s počítači.  

Puzzlík 2018/2019 
školní měsíčník  

ZŠ Miloše Šolleho Kouřim 
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