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STALO SE:
19. 10. putovali 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, vše bylo předáno 16. 11. útulku v Chvátlinách, reportáž
bude zveřejněna v příštím čísle
23. 10. tvořili v místním muzeu žáci 8. A portrét
25. 10. odvezla 6. B své vyrobené dárečky do Klokánku do Prahy
25. 10. byla v muzeu na programu Portrét 8. B
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
1. 11. celý 2. stupeň absolvoval lekci bubnování
2. 11. vyrazila do Štítar na chovatelskou výstavu 3. AB
8. 11. proběhl turnaj ve florbalu v Pečkách - pro 4. – 5. třídy
8. 11. v rámci prevence nevhodného chování a posílení kolektivu proběhla v 6. B beseda s koučem a
mentorem Petrem Šafrou
9. 11. jeli zástupci redakce Puzzlíku do Brna na vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Školní
časopis roku, Puzzlík je třetí v republice!
13. 11. proběhla pedagogická rada a po ní od 17.00 třídní schůzky
14. 11. vyjeli někteří druháci na hudební pořad v Rudolfinu v Praze
15. 11. navštívil 8. ročník divadelní představení v Kolíně – Pygmalion
15. 11. děvčata z 6. a 7. ročníku reprezentovala školu ve florbalu v Kolíně, umístila se čtvrtá
15. 11. jela 4. A na další exkurzi do knihovny v Českém Brodě
16. 11. vyrazili turisté z kroužku z Lhotek přes Krymlov a Olešku do Kouřimi
21. 11. a 28. 11. vytvářela 7. B společně s 2. A vánoční dárečky z keramiky
23. 11. skončilo plavání 2. AB
25. 11. vyrazil KMD na představení Muž s železnou maskou do divadla Brodway
26. 11. proběhla v 16.00 schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
27. 11. jela 5. B na představení Pipi Dlouhá punčocha do Kolína
29. 11. byl v Kouřimi zahájen advent průvodem adventních světýlek
STANE SE:
3. 12. budou zástupci tříd od 5. ročníku malovat okna u šaten
3. 12. vyrazí na florbal do Kolína dívky z 8. – 9. ročníku
4. 12. jede 40 vybraných žáků na MS ve florbalu do Prahy
5. 12. proběhne mikulášská nadílka na 1. stupni
5. 12. navštíví 2. A a 7. B zástupci seniorů s překvapením (žáci těchto tříd v říjnu připravili pro seniory
kulturní program). Také děti jim předvedou nový - vánoční - program
7. 12. vybraní žáci (redakce Puzzlíku, vylosovaní malíři vánočních přáníček) pojedou na exkurzi na
Pražský hrad a na mši do sv. Víta, kterou pořádá Hnutí na vlastních nohou - Stonožka
13. 12. přijede do 2. AB kouzelník
13. 12. proběhne keramický podvečer s rodiči a dětmi z 5. B
13. 12. vyrazí na exkurzi do Národního muzea 6. AB
14. 12. navštíví 1. – 4. třídu s environmentálním programem Tonda obal na cestách
20. 12. proběhne na 2. stupni vánoční turnaj ve florbalu a také vánoční besídky
21. 12. je ředitelské volno
22. 12. – 2. 1. jsou vánoční prázdniny
3. 1. nastupujeme do školy v novém roce
Foto z programu v muzeu – Portrét, M. Bílková
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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 získal Adam Samaš ze 7. B za odpověď:
Lípa je symbolem slovanství, ale také České republiky.

OTÁZKA ČÍSLO 3
se zabývá
SOKOLEM
v Kouřimi a
má dvě části:
1. V KOUŘIMI JE
PAMÁTNÍK
VĚNOVANÝ
ZAKLADATELI
SOKOLA MIROSLAVU TYRŠOVI,
VE KTERÉ ULICI JE?

2. SOKOLOVÉ POŘÁDALI VELKÉ PŘEHLÍDKY SVÉ ZDATNOSTI.
JAK SE TYTO PŘEHLÍDKY JMENOVALY?
Foto z archívu města
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Škola žila výročím republiky
Program 100 let republiky
proběhl 26. 10. v téměř
všech třídách. Děti měly
možnost se různými
formami seznámit se 100
lety republiky, se
zásadními událostmi.
Mohly třeba zhlédnout
dokumenty k tématu,
prezentaci, řešily
křížovky, diskutovaly,
zazpívaly si hymnu. Pěkné
bylo, že téměř všichni –
žáci i pedagogové-přišli do
školy v barvách trikolory,
dokonce žáky přišly
podpořit p. Švejdová a p.
Jirkovská, které přišly do školy v ukázkovém tříbarevném oblečení. Paní Švejdová
řekla: „Je to skvělý nápad, proto jsem jela podpořit školu i s paní starostkou
z Malotic.“
Co se ti na programu 100 let republiky líbilo, co tě překvapilo,
co pro tebe bylo nové?
Eliška 6. A: Jak jsme zpívali hymnu.
Skořepová 6. A: Nevěděla jsem, že T. G. Masaryk má jméno po své ženě.
Michal 7. B: Překvapilo mě, kolik toho republika zažila za 100 let.
Adam 7. B: Šokovalo mě, jak zemřel Adolf Hitler.
Sára 7. B: Líbilo se mi to, protože to bylo zajímavé. Zaujalo mě, jak mohli lidi přežít válku.
Filip 7. B: Dozvěděl jsem se, že měl T. G. Masaryk manželku z Ameriky.
Adéla 7. B: Překvapilo mě, že byla podepsaná Mnichovská dohoda a Němci nám sebrali hranice.
Martin 7. B: Líbil se mi dokument, jak se celých 100 let vešlo do pětiminutového filmu.
Klára 7. B: Nejvíc mě překvapilo, kolik událostí se stalo za 100 let.
Markéta 7. B: Nevěděla jsem, že studenti bojovali za svobodu (v roce 1989).
Aneta 7. B: Bylo to docela pěkné, líbilo se mi vyprávění p. učitelky o tom, jak sem vtrhli Rusové, že
stála za oknem a koukala, jak okolo jezdí tanky a měla strach.
Nikol 7. B: Měli jsme možnost dozvědět se, jak to s republikou bylo úplně od začátku, jak o nás
usilovali Němci i Rusové.
Eliška 7. B: Těch 100 let republiky mě zaujalo, třeba to, jak se o nás snažili Němci a Rusové. Jak se nás
snažili obrat o území. Taky mě zaujalo, že za tu dobu zemřelo hodně lidí- hlavně za války, ale i pak.
Naše republika toho moc zažila.
Eva 7. B: Program mě opravdu zaujal. Za těch 100 let se událostí (ať už radostných nebo ne) odehrálo
moc. Jsem ráda, že jsem to nezažila - třeba válku.
Martina 7. B: Zaujalo mě, co se všechno za těch 100 let stalo – hezkého i špatného.
Marek 7. B: Pro mě je udivující, jak to lidi všechno mohli zvládnout (války, komunisty…)
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Celý týden s republikou
Celý týden jsme si povídali na téma 100 let ČSR. Malovali všechny symboly, které patří k naší vlasti.
Vyrobili si vlaječky, trikolory a učili se hymnu. V pátek jsme do školy přišli v barvách vlajky. A povídali
si o historii a prezentovali své práce na téma: Dnes a před sto lety. Témata byla zajímavá - móda
doprava, vaření, zvyky, sport, vývoj země, hudba. Dětem se akce líbila a odnášely si mnoho
zajímavých novinek.
Za 4. A M. Boumová, foto m. Bílková

4. A a p. uč. Boumová v dobovém kostýmu

4. A Kolik si za to koupíme?

Víte, čím také lidé jezdili před sto lety?

V.Miklašíková 7.A

Filip Hampejs 7. A
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Co se líbilo v 6. B ?
Barča: Líbilo se mi, jak jsme probrali všechno, co
se týče Československa. Mrzí mě, že jsme nestihli
probrat ty roky, co jsme měli zjistit ve dvojlistechjaká událost se v tom roce stala. Jsem ráda, že
jsem se dozvěděla něco nového o Československé
republice.
Nikča Š.: Ten den jsme si malovali na obličej
vlajku. Pouštěli jsme si různé příběhy, povídali si o
různých událostech. Bylo to zajímavé a poučné.
Iveta T.: Ten den se mi líbil. Docela mě i bavilo
si kreslit na obličej vlajky. Bylo i docela těžké si
zapamatovat všechna jména těch pánů, co dostali
trest smrti v tom pořadu, co jsme si pouštěli.
Nakonec jsme luštili křížovku.
Lenka K.: Ten projekt se mi líbil, líbil se mi
dokument. Zaujalo mě, že to naše škola slavila.
Patrik F.: Dozvěděl jsem se, kdo byl první
prezident. Zpívali jsme hymnu. Viděli jsme
zajímavé video a staré zbraně.
Matyáš H.: Líbilo se mi, že v té prezentaci byly i videa. A taky že nám paní učitelka rozdala dvojlist
a pak jsme o tom měli vyprávět.
Terka N.: V pátek jsme ve škole měli 100 let republiky. Podívali jsme se na videa a zároveň si
odpovídali na otázky. Potom jsme ještě četli velké papíry, o kterých jsme pak mluvili, co jsme si
zapamatovali. Bylo to fajn. Moc mě to bavilo. A bylo super, že jsme celý den měli na obličeji vlajku.
Terka H.: Na konci hodiny jsme si celá třída zazpívala hymnu a fotili jsme se. Byl to super den.
Adri N.: Líbilo se mi, že jsme koukali na film. Nelíbilo se mi, že jsme museli psát, ale bylo to naučný.
Dozvěděla jsme se, že Hitler přijel roku 1939 a T. G. Masaryk původně neměl Garrigue. Byli jsme
s tátou a bráchou taky v Praze na výstavě 100 let v Československu, byly tam tanky a stráže, které
hlídaly hrad .
Natálka F.: Ve třídě jsme si pustili video hlavně o „Tomovi“ Garrigueovi Masarykovi. K tomu jsme
vyplňovali takový pracovní list s křížovkou. Na videu mě zaujalo, jak vypadal náš stát, když jsme byli
Československo. Na konci hodiny jsme si ještě poslechli českou hymnu a zazpívali si ji. Byl to skvělý
den.

Druháci slavili výročí
republiky
Ve čtvrtek 25.10. jsme oslavili 100. výročí
vzniku Československé republiky. Děti se
zábavnou formou dozvěděly, jak vznikla
Československá republika, kdo byl prvním
prezidentem a jak vypadala naše země
dříve. V českém jazyce, matematice jsme
měli úkoly zaměřené na Československou
republiku. V dalších předmětech, jako je
výtvarná a pracovní výchova, jsme si
vyrobili státní znak i dort v národních
barvách. Slavnostní den děti zakončily básničkou a zazpívaly si českou státní hymnu.
Foto L. Zahradníčková
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100 let České republiky v 5. B
5. B máme rádi Česko,
srdce pro republiku
Celodenní projekt „100 let České
republiky“ jsme začali otázkou - Co je to
vlast, vlastenectví? Povídali jsme si o
nejdůležitějších historických událostech za
posledních sto let, o významných
osobnostech naší země, o národních
symbolech.
Přestože to bylo dramatických 100 let,
shodli jsme se, že se máme dobře. Jsme
šťastni, že žijeme v České republice a jsme
rádi, že jsme se nenarodili v jiném koutu
naší planety.
Foto a srdce pro republiku 5. B,
foto H. Kolpaková

Malovali jsme prezidenta Masaryka a auta 1. republiky
Naše třída se v průběhu projektového dne věnovala průřezu významných událostí za
uběhlých 100 let. Pracovali jsme s textem o historii republiky, odpovídali na kontrolní otázky,
vypracovávali slovní úlohy, které byly historicky zaměřené. Nakonec jsme kreslili portrét
Tomáše Garrigue Masaryka a historická auta. Projektový den nám přinesl mnoho nových
informací a moc jsme si ho užili.
Foto p. Vandělíková

Kája se chlubí klukům: „Můj děda je rytíř!“ „Nepovídej!“ „Fakt, má brnění v nohou i v rukou!“
„Jak to, že máš z dějepisu čtyřku!?“ zlobí se děda, „já to měl vždycky za jedna!“
„Ale dědo, dějepis byl tenkrát o hodně kratší…“
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Rozluštíš slova, která obsahují sto?
Řešení na poslední straně.
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Puzzlík se dočkal dalšího úspěchu
I letos jsme se s Puzzlíkem díky vítězství v krajském kole soutěže Školní
časopis roku dostali do celostátního kola. A tak jsme já, Chondra, Nikita, paní
učitelka Bílková a paní ředitelka Borová dne 9. 11. vyrazili do Brna, kde se
konalo vyhlášení nejlepších časopisů republiky. Do soutěže Školní časopis roku se
přihlásilo na jaře tohoto roku celkem 428 časopisů.

Už kolem deváté jsme byli na místě
(v budově Fakulty sociálních studií
v Brně) a hned se rozešli na svůj
program. Já a Nikita jsme se
účastnily semináře (přednášky) o
práci s Wordpressem. Wordpress
je program, který vám pomůže
založit si (zdarma nebo s placením)
své vlastní webové stránky a následně je i spravovat. Také jsme se
naučili, jak zaujmout svého
webového čtenáře pomocí prvků,
které jsou zajímavé (obrázky,
nadpis atd.) a seznámili jsme se
s možnostmi internetového časopisu. Celý seminář mě moc zaujal,
pan přednášející Ondřej Baar nám
pověděl mnoho nového.
Chondra byl jinde:
Co se dělo na vyhlášení nejlepšího školního časopisu pro tento rok v Brně? Můj workshop se
jmenoval se „Jak se tvoří Zprávičky“. V tomto programu jsem viděl, jak se vlastně vyrábí pořad
Zprávičky v České televizi na Déčku. Zahráli jsme si na profesionály. Nejprve jsme dostali za úkol
napsat text o tomto dni, potom jsme šli natáčet akci, čili obrazový záznam. Bylo to velmi
zajímavé. Ale nejzajímavější bylo, co nás čekalo pak. Vyhlášení!
Po skončení přednášky jsme se všichni sešli a než začalo vyhlášení jako takové, tak jsme dostali
příležitost prohlédnout si časopisy ostatních redakcí a hlasovat pro ten, který se nám líbil nejvíce.
Konkurence byla vysoká. A pak přišla ona osudná chvíle - vyhlášení. Soutěžilo se v několika
skupinách: webový časopis, časopis pro 1. stupeň, 1. a 2. stupeň dohromady a časopis pro 2.
stupeň (v této skupině soutěžil náš Puzzlík). V každé skupině se soutěžilo ve čtyřech kategoriích:
titulka, grafika, obsah a vše celkově. Když byly vyhlášené ceny za grafiku, titulku i obsah a Puzzlík
se ani jednou neumístil, přestala jsem doufat. Při celkovém vyhlášení jsem měla nervy napnuté
k prasknutí, ale z výsledku jsem byla šokovaná…… V dobrém. Získali jsme třetí místo! Jsme
třetí nejlepší v republice! Po této radostné zprávě a obdržení velmi drobných cen a diplomu
jsme se vydali do přízemní auly, kde se v tu dobu konaly multimediální dny. Měli jsme možnost
zeptat se pracovníků z různých médií (ČT, Český rozhlas atd.) na různé otázky a zasoutěžit si o
drobné ceny. Cesta do Brna měla dobrý výsledek.
Nikita dodává: Jsem moc ráda, že jsem se mohla podílet na okamžiku, který pro mě moc
znamená. Navíc jsem se naučila spoustu nových věcí a dozvěděla se nové informace.
Wewerka, foto z Brna H. Borová
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Parlamentní zprávy
V říjnu se sešli na parlamentní schůzce zástupci všech tříd, aby projednali konání vánočního
programu. Shodli se na vánočním turnaji ve florbalu, který proběhne 20. 12. na 2. stupni. Ten
den se budou konat také vánoční besídky.
Kromě tohoto se diskutovalo i na téma prodej „pamlsků“ v automatech, koše v šatnách,
nutnost nového nářadí v dílně a doba otevírání dveří školy za mrazu a deště.
Dotazy budou zodpovězeny na další schůzce.

Bubnovali jsme jako o závod
Bára 6. B.: Bubnování se mi
líbilo. Bubnovali jsme
všichni, až nás bolely ruce,
ale to k tomu patří. Líbilo
se mi, že jsem se naučila
něco nového na bicí.
Zoltán 6. A: Užil jsem si
bubnování, protože je to
další zážitek. Na tenhle

druh bubnů jsem ještě nehrál. Bavilo mě hrát
písničky a dělat mexickou vlnu.
Olda 6. B: Líbilo se mi hraní slavných písniček.
Terka 6. B: Líbilo se mi, že z hraní čtyř skupinek
se mohla stát melodie písničky. Bylo to super, že
sem za námi přijeli, aby nám ukázali, jak na to, a
že jsem si to mohla i vyzkoušet
Eliška 6. A: 1. Líbilo se mi to, protože mám ráda
zvuk bubnů a líbily se mi i ty bubny.

Setkání
v

Klokánku
Během letošního dne dobrovolných prací v polovině října vytvářela 6. B drobné
dárečky na oslavu halloweenu v Klokánku Chabařovická v Praze. A na konci října
mohla celá třída dárečky do Klokánku odvézt!
Do Prahy jela celá naše třída. V Praze jsme
se tam hezky starají o „své“ děti a kolik pro ně
navštívili orloj, Karlův most, Prašnou bránu a
mají ve skládku oblečení. Natálie
ještě další památky. V centru jsme se nadlábli a
Co mi dal včerejšek? Došlo mi, že jsou na tom
autobus nás odvezl do Klokánku, kde jsme
některé děti hůř než my. Ne každý má rodinu
předali dětem výrobky, pohráli a popovídali si
nebo ji ani nikdy nepoznal. Pavel
s nimi. Na tomto výletě se mi nejvíc líbil orloj a
Včera jsem si uvědomil, že bych si neměl stěžovat,
taky se mi moc líbilo v Klokánku. Zaujalo mě, jak
jak se mám. Olda
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Překvapilo mě, jak byly ty děti šťastné a
spokojené, protože se tam o ně hezky starají. Je
hezké od všech lidí, že pomáhají dětem, které to
vážně potřebují. Jsem ráda, že jsme se do
Klokánku
mohli podívat.
Některé
příběhy, o
kterých
mluvila paní
ředitelka
Klokánku, mě
dojaly a
chtělo se mi
až brečet.
Například
když
vysvětlovala,
že tam jsou i
děti, které
přišly o
rodiče, Lenka.
Já jsem si tam uvědomil, že ne každý má to
štěstí mít vlastní rodinu. Matyáš
Netušila jsem, že mě něco takového potká. Stávají
se takové situace, kdy děti někdo týrá. Je mi líto
dětí, které trpěly bez rodičů a teď nemají nikoho
jiného než „své“ tety. Ráda jsem jim vyráběla
dárky, abych je aspoň trochu potěšila. Vážím si
svých rodičů. Zároveň jsem si uvědomila, že
bychom neměli odsuzovat děti (lidi vůbec), které
jsou na ulici, za to jak vypadají, protože ony za to
nemůžou. Jsem ráda, že existuje něco jako

Klokánek, kde děti získají střechu nad hlavou.
Podporujte Klokánek a ostatní domovy pro malé
děti. Nikol
Včerejší návštěva Klokánku byla zajímavá. Ani
jsem nečekala,
že to tam
budou mít tak
hezké. A jsem
ráda, že jsme
mohli dětem
udělat takovou
radost i
maličkostmi. A
co jsem si
odnesla? Měli
bychom si vážit
toho, co máme.
Ty děti také
nemají všechno
a i přesto jsou
šťastné. Jsem
ráda, že jsme
tam jeli a moc se mi to líbilo. Iveta
25.10. jela naše třída do Prahy do Klokánku
Chabařovická. Moc se mi to líbilo. Prostředí
v Klokánku je hezké a útulné. Teď tam mají asi 15
dětí. Nejmladšímu z nich jsou 3 roky a
nejstaršímu 16 let.
Paní ředitelka Klokánku na nás byla připravená.
Dovedla nás do hrací místnosti, nabídla nám
buchty, lízátka a jogurty. Myslím, že ty děti se
tam mají dobře a jsou spokojené. Můj závěr:
Měli bychom být rádi za to, co máme. Tereza H.

„Mami, víš kolik zubní pasty je v jedné tubě?“ „Nemám tušení, Tomíku.“
„Ale já to vím! Od televize až ke gauči, mami!“
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Žijeme ve škole…
POZOR!!!

POZOR!!!

POZOR!!

VÝZVA PRO DOBRÉ DUŠE nejen ze ZŠ Miloše ŠOLLEHO
Pomozte nám, třídě 6. B, rozzářit očička
dětí z Klokánku Chabařovická, Chabařovická 1125/4, Praha 8, www.klokanek-chabarovicka.cz.
Dostali jsme nápad, jak pokračovat v pomoci dětem, které zatím neměly v životě tolik štěstí jako MY.

Pomůžete nám naplnit 15 KRABIC OD BOT, dárečky pro konkrétní kluky a holky?
Počítáme-li dobře, je nás tu 19 tříd. To bychom mohli společně zvládnout, co VY na to?

Sběr dárečků a krabic od bot:
19. 11. - 30. 11. 2018, p. uč. V. Hrebíčková, 6. B
Aktuálně v Klokánku Chabařovická mají:
Dívky: 4 roky – 2x , 6 let - 1x, 7 let – 1x, 8 let – 1x, 15 let - 1x
Chlapci: 4 roky – 1x , 5 let - 1x, 7 let – 1x, 10 let – 1x, 12 let – 1x, 13 let – 1x, 14 let – 1x, 15 let - 1x, 16 let – 1x

Nápady/přání dětí , tet a paní ředitelky z Klokánku:
* Teplejší bavlněné ponožky chlapecké vel. 42-45
* Nálepky na domečky před byty na zeď (nejlépe zvířátka)
* Tužkové baterie
* Kartáče na vlasy, … doplňky na vlasy
* Kreativní hračky
* Škrabací obrázky
* Knížky, dětské knížky, pexesa, hry
* Materiál pro dětské tvoření
* Kosmetika pro náctileté (deodoranty, vlasová a tělová kosmetika …)
* Bavlněné utěrky a osvěžovače vzduchu, hygienické potřeby
* Přáníčko, sladkosti…
Možno věnovat funkční, čisté a nezničené věci, které už sami nepotřebujete a
které mohou udělat ještě někomu radost…
I vaše další nápady jsou vítány….
Prostě naplňme krabice tím, co bychom sami rádi uvnitř našli!
Z naší minulé návštěvy měli všichni ohromnou radost a moc děkovali za školní potřeby, které nám sponzoroval
Spolek přátel školy, i námi vlastnoručně vyrobené dárečky na jejich halloweenskou party.
Poděkování patří SPŠ i za zaplacení dopravy pro třídu 6. B, která do Klokánku jela.
Děkujeme všem za pomoc.
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Žijeme ve škole…
Vánoční knihovna
Čtvrťáci s p. učitelkou Boumovou vyráží často do
knihovny do Českého Brodu. Tentokrát ve čtvrtek
15. 11. na téma Vánoce se blíží. Paní knihovnice
děti rozdělila na dva týmy modré a zelené.
Děti postupně otáčely navěšené rybky a plnily úkoly
(pantomima, kviz, ukázka knihy). Za správnou odpověď si
vytáhly jeden diamant z kouzelné lahve. Následně se
seznámily s novinkami knih a pak si je samy mohly
prohlédnout. Na samotný závěr si vytáhly odměnu z kouzelné
truhly (plné cukroví). A co děti?
Hana Mai říká:
Bylo to moc hezký, protože tam byly zajímavé knížky.
Líbilo se mi, jak nám četli příběh a my jsme hádali, z jaké je to knihy, dodává Kristýnka.
Zaujala mě kniha Škola základ průšvihů, přidal se Vítek.
Líbilo se mi, že jsem mohla poznat nové knihy. Chtěla bych se tam zase vrátit, komentuje Tina.
Nám klukům se líbila kniha Lidožrout, nadšeně hlásí Pepa a Pavel.
Moc se mi líbily ty rybičky a chtěla bych další příběhy Darebáka Dawida, tak to vidí Anežka.
Žáci ze 4. A

Florbalové boje

za bojovnost a reprezentaci školy.

Florbalový turnaj, který organizoval Dům dětí a
mládeže v Kolíně jako už 12. ročník, se konal 22. 10.
Zde se žáci naší školy - chlapci a jedna dívka- utkali
s týmy z kolínských a okolních základních škol. Souboj
to byl nelehký a nakonec náš tým skončil 3. ve
skupině. O čtrnáct dní později jsme vyrazili
s podobným obsazením hráčů na turnaj do Peček.
Jednalo se o Florbalový projekt ČEPS cup 2018/2019.
Bohužel při nás nestálo štěstí a skončili jsme opět na
celkovém 3. místě. Tým tuto prohru velmi prožíval a
bojoval do poslední chvíle. Všem hráčům moc děkuji
Text a foto M. Boumová

Záložky dorazily.
A nejsou to obyčejné záložky.
Jsou ze Slovenska a jsou krásné!
Poté, co jsme do Lednického Rovneho na Slovensku
odeslali naše záložky z projektu „Záložka spojuje
školy“, jsme se načekali. Paní učitelka ze slovenské
školy psala, že se se svými žáky účastní mnoha
projektů a nestíhají. Nakonec jsme se dočkali. Ve
čtvrtek 1. listopadu dorazila obálka a nám bylo hned
jasné, co je uvnitř. Překvapení! Děti ze Slovenska,
stejně jako my, vyobrazily pohádky nebo pověsti své
země. Jenže jak si záložky rozdělit? Museli jsme je
rozlosovat. A bylo to. Teď má každý tu svou,
slovenskou.
H. Kolpaková
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Žijeme ve škole…
Putování za poznáním
První letošní akce turistického kroužku se
uskutečnila 21. září, vyrazili jsme na
rozhlednu Vinice u Úval. Nejdříve jsme jeli
autobusem do Českého Brodu a dále
vlakem do Úval. Potom jsme se šli podívat
na náměstí Arnošta z Pardubic. Později
jsme pokračovali přes les až na rozhlednu.
Výhled byl krásný. Počasí nám vyšlo a moc
jsme si to užili. Na druhý výlet jsme šli 19.
října. Napřed autobusem do Plaňan a poté
pěšky do Radimi, kde jsme chvíli pobyli na
hřišti. Nakonec jsme jeli vlakem do
Kouřimi. Bylo trochu chladno, ale dalo se
to přežít. 3. akce se konala v pátek 17.
listopadu. Autobusem jsme dorazili do Lhotek a odtud pěšky lesem do Krymlova. Polní cestou jsme
pokračovali do Olešky, kde jsme se občerstvili. A z Olešky autobusem zpět do Kouřimi. Chodí nás
príma parta, už teď se těšíme na další akci.
Petra Kadlecová 8. B, foto H. Borová

Výtvarka jinak - v muzeu
V říjnu si sedmičky, osmičky a 5. B vyzkoušely výtvarku
jinak. Vyrazily do místního muzea na výstavy Tváře
minulosti, aby se věnovaly portrétu.
Děti měly za úkol ve dvojicích ohodnotit obrazy.
K podobizně, která se nejvíc líbila, měly položit jablko.
Kámen pokládaly tam, kde jim obraz připadal ošklivý, nebo
smutný. Potom si o těchto portrétech povídaly. Lektorka
upozorňovala na to, že každý portrét zachycuje různé
pocity. Děti si pak ukazovaly, jak vypadá smutek,
namyšlenost, naštvanost, veselost a spokojenost, kterou
viděly na lidech na obrazech. Poté se vydaly do prvního
patra, kde tvořily svůj portrét. Vystřihovaly z časopisů
obrázky a tvořily koláže. Bylo to vtipné, když vznikly hlavy
ze zeleniny, ovoce a jiného zboží.

Chondra

Tučňáci v Rudolfinu
Ve středu 14. 11. jsme se vypravili do Prahy. Po příjezdu byla nutná
svačinka v parku. Poté jsme se dívali okolo sebe a poznávali důležitá
místa, jako je Pražský hrad. Už víme, kdo na hradě sídlí a jak se jmenuje,
kdy na hradě vlaje vlajka i jaké má barvy. Následně jsme přecházeli
Mánesův most a pozorovali lodě. Už také rozeznáme nákladní loď od
osobní. A přišli jsme k Rudolfinu. Je to krásná budova, která slouží České
filharmonii jako Dům umělců. Nám se představila studentská filharmonie
a pořadem provázel Pavel Liška. Hudebníci v orchestru připomínali díky
frakům tučňáky. Společně jsme objevovali, jak různě může hudba znít, proč je potřeba dirigent i jak
se na koncertě správně chovat. Nakonec si celá koncertní síň zazpívala za doprovodu orchestru "Proč
bychom se netěšili". Hudební den jsme si náramně užili.
Třída 2.A a 2.B
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Zajímáme se o své okolí…
Podzim plný výprav
Za letošní podzim jsem se již stihla účastnit dvou výprav. A obě dvě byly super a
moc jsem si je užila.
První byla halloweenská přespávačka se světluškami na skautovně (26. – 27. 10.). Sešly jsme se v pátek
večer, vyřezaly si dýně, zazpívaly pár písniček, opekly si buřtíky a na holky už čekala bojovka. Šly ve
skupinkách s baterkami na Lechův kámen. Po cestě musely najít úkoly v obálkách (týkaly se
morseovky, skautské historie atd.) a taky na ně čekalo pár strašidelných překvapení. Každopádně holky
vše krásně zvládly. Když se vrátily, tak si ještě zasoutěžily o nejhezčí kostým a už pádily do hajan.
V sobotu ráno jsme vstávaly kolem sedmé, nasnídaly se a ještě si zahrály pár her. Pak jsme si už jen
zabalily, uklidily klubovnu a její okolí a vyrazily zpět do svých domovů.
Druhá výprava se konala 10. - 11.
11. Jeli vlčata, skauti a dvě
skautky. V sobotu ráno jsme se
všichni sešli na kouřimském
vlakovém nádraží a vyrazili
vláčkem
směr
Plaňany.
V Plaňanech jsme si nejdříve zašli
dát věci do klubovny (kterou nám
plaňanští skauti půjčili), sbalili si
to nejdůležitější (oběd, pití) a
vyrazili si na zhruba 10 km
procházku v okolí Plaňan (směr
Cerhenice). Po cestě jsme si
zahráli pár her, naobědvali se a
v Cerhenicích se zastavili na hřišti
s úplně božím obřím bludištěm.
Zpět do klubovny jsme dorazili
pozdě odpoledne, téměř až na
večer. Po přípravě věcí a večeři jsme šli ven hrát hry (za tmy, byla potom větší zábava) a taky si v týmech
otestovali naše znalosti z historie skautingu i z historie republiky. Poté jsme až do noci zpívali za zvuku
kytar a při světle krbu. Ráno vstáváme asi okolo půl sedmé, nepotřebné věci si balíme do krosen a bez
batožin vyrážíme na malou procházku po Plaňanech. Na ní jsme se dozvěděli něco málo o zdejších
památkách, navštívili plaňanské skauty, kteří svůj víkend trávili na srubu nedaleko Plaňan, a došli se
podívat i na plaňanské hřiště. Na oběd jsme se vrátili do klubovny, každý si uvařil to, na co měl chuť.
Odpoledne jsme už jen hráli hry na hřišti hned za klubovnou (viz foto) a pak zpět do Kouřimi.
Wewerka

Co děti dělaly o podzimních prázdninách
1. A Rozárka - Seděla a koukala na televizi.
1. B Ondra - Jezdil na kole.
2. A Mariánka - Byla na výstavě zvířat.
2. B Láďa - Jezdil traktorem.
3. A Karolína - Byla na farmě u tety.
3. B Adéla - Byla nemocná.
5. A Pepa - Kupoval staré motorky s tátou.
5. C Lukáš - Byl v kině.
3. A Kiki - O podzimních prázdninách jsem jela do hotelu Horizont v Krkonoších, byly tam

diskotéky, karnevaly a hlavně spousta zábavy, nikdy jsem se nenudila. Nejraději jsem chodila
na procházky, když padal sníh. Skamarádila jsem se s Kristýnou a Dianou, to byly animátorky,
které se vlastně staraly o to, aby se všechny děti bavily, o disko, karneval a tak. Potkala jsem
nové kamarády Kačku a Kubu. Viděla jsem taky film Hotel Transylvánie. Celkově jsem měla
z pobytu dobrý pocit.
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Zajímáme se o své okolí…
Do Ameriky za rohem
Se skautem jsme 2. listopadu jeli
na výpravu do Řevnic, kde nám
vodáčtí skauti půjčili svoji klubovnu,
abychom tam mohli nocovat.
Odtamtud jsme vlakem pokračovali
do Karlštejna, kde jsme měli dlouhý
program a zábavu.
Nejdříve jsme šli směrem na hrad Karlštejn.
Šli jsme cestou, kde prodávali samé dobroty
- palačinky, vafle na špejli, hamburgry a
mnohem víc, nemohli jsme se však zastavit,
až u nejlepšího obchodu v celém okolí.
Tenhle obchod se specializoval na americké
sladkosti. Když jsme měli všichni plné kapsy,
znovu jsme se vydali směrem ke Karlštejnu.
Před ním jsme však odbočili a šli k Malé
Americe, což je vápencový lom s krásným
výhledem.
Dozvěděli
jsme
různé
zajímavosti, třeba že už od dob před revolucí
tam byla nudistická pláž, také tam jsou
vápencovité štoly. Nejdříve jsme mysleli, že
jednou z těchto štol přejdeme k Velké
Americe, což je také lom, ale mnohem větší.
Pak jsme ale zjistili, že to nepůjde, tak jsme
se vydali k „Mexiku“, které je něco jako Střední Amerika, leží mezi Malou a Velkou Amerikou. A zamířili
jsme k té největší kráse - na Velkou Ameriku. Všichni čekali, že bude obrovská, ale nikdo si
nepředstavoval, že bude takhle ukrutně velká. Chtěli jsme se podívat dovnitř, ale překvapivě vstupní
štola byla zamčená. A tak plní síly po obědě jsme se šli podívat na Karlštejn. Únavou jsme nakonec
umírali! Druhý den jsme se vypravili do Dobřichovic, cestou jsme vyšplhali na kopec, který měl výšku
560m. n. m. A z Dobřichovic jsme už v klidu dojeli domů. Byly to teda štreky, ale na tu krásu nikdy
nezapomenu.
Text a foto Dody
- - - - - - - - - - - - - - - - Přijde průvodčí do vagónu na kontrolu jízdenek. Všichni je mají, jen děda Polášek se přehrabuje
v kapsách a ne a ne ji najít. Průvodčí mu povídá: „Dědo, tak ji nehledejte, já vám věřím!“
„Ale já ji musím najít, abych věděl, kam vlastně jedu!“
„Odnaučil jsem babičku kousat si nehty.“ „A jak jsi to dokázal?“ „Schoval jsem jí zuby!“

Babička říká vnučce: „Když kašleš, dávej si ruku před pusu.“
„Neboj, babi, mně zuby nevypadnou…!“
Maminka Pepíkovi: „Zase si na tebe stěžovala učitelka!“
Pepík: „Co proti mně pořád má?! Vždyť už jsem ve škole týden nebyl!“
Pan učitel zadává ve škole slohovou úlohu na téma: Co bych dělal, kdybych byl
majitel velké firmy. Všichni už pracují, jen Kája nic.
Učitel: „Proč nic nepíšeš?“ Kája: „Čekám na sekretářku!“
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Ptáme se…
Markova prababička
vypráví
Projekt 100 let republiky inspiroval Marka
Zalabáka ze 7. B, aby se poptal
prababičky, jak vzpomíná na svůj život

Prababička se narodila v roce 1921 a dnes jí je
97 let.
Na své dětství nerada vzpomíná, bylo to těžké.
Narodila se na Slovensku a měla 8
sourozenců.
Na jaře ze Slovenska jezdili do Čech ke statkáři
do Voteleže, 1 km od Kouřimi. V zimě se
vraceli zpátky na Slovensko. V této době
nebyla kvalitní zdravotní péče a 4 mladší
sourozenci zemřeli. Děti musely pomáhat
matce (práce na poli, starat se o drobné
zvířectvo). Když prababičce bylo 15 let, zemřel
jí otec. Po smrti otce se vrátili nastálo do Čech
a bydleli u statkáře ve Voteleži.
Zde potkala svého budoucího manžela. Ve 22
letech se provdala. Narodily se jí 2 děti a
později
začala
pracovat
v cukrovaru
v Kouřimi. V cukrovaru také dostali pěkný byt.
Vzpomíná, že v roce 1956 se dalo koupit
máslo za 8 Kč, chléb za 5,20 Kč, zmrzlina za
0,70 Kč, vajíčko za 1 Kč, mléko za 2 Kč (byly
také ovšem jiné výplaty).
Na komunisty nechce vůbec vzpomínat a řekla
mi, abychom byli rádi, že nežijeme ve válce,
chodíme k lékaři a chodíme do školy.
Prababička se svými sourozenci mnohdy
musela místo školy jít pomáhat na pole.

ŽIVOT SVÉ RODINY ZA 100 LET REPUBLIKY
ZAZNAMENALA KAČKA PACLÍKOVÁ ZE 7. B
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Ptáme se…
100 let republiky
v životě prababičky
Prababička Martina Břečky ze 7. B se
narodila v roce 1925. Za svůj život
zažila vše, co republika za 100 let. Děti
ze 7. B si pro ni připravily otázky:
Jak jste prožívala své dětství?

Vyrůstala jsem v hospodářství ve Lhotkách.
Jaké jste měla hračky, jaké hry jste hráli?

My jsme moc hraček neměli, jen panenku. Ale
hráli jsme si třeba často na schovávanou.
Jaké bylo vaše oblíbené jídlo v dětství?

Chleba s máslem a bílá káva.
Kolik jste měla sourozenců?

Dva bratry.
Jaká byla vaše škola, bavila vás, co vás
bavilo?

Jak jste prožívali nástup komunistů, ublížilo
vám to?

Ublížilo, sebrali nám majetek.

Chodila jsem do školy rodinky, bavila mě, učila
jsem se vařit, šít, prostě věci pro život.

Jak vzpomínáte na rok 1968 a vstup vojsk
Varšavské smlouvy?

Jak vaše rodina prožívala, že vypukla válka?

U nás na vesnici jsme to ani nepocítili.

Na vesnici jsme to moc neprožívali.
Jak se dnes díváte na Němce, máte je
ráda?

Všichni nejsou stejní, nevadí mi.

Měla jste radost ze Sametové revoluce, na
co jste se těšila?

Ano, těšila jsem se, že nám vrátí majetek a zase
budu hospodařit. Foto z rodinného archívu

100 let republiky na 1. stupni
Ptali jsme se tříd na prvním stupni, jak si užily
líbilo.
3. A
Filip – Dostali jsme plakát o Československu.
Valerie – Byli jsme na interaktivní tabuli.
3. B
Kiki – Líbilo se mi vyprávění o Československu.
Kristý – Prohlíželi jsme si sochy.
Eliška – Vyprávěli jsme si o historii.
4. A
Nikola – Pouštěli jsme si film.
Lucka – Bavilo mě vyplňování pracovního listu.
Anežka – Vyráběli jsme trikoloru.
4. B
Markéta – Vyráběli jsme z vlny vlajku a koukali se
na dokument o československých dějinách.
Cassie – Barvili jsme křídami.
Áďa – Nemuseli jsme se učit.
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oslavy 100 let ČSR a co se jim nejvíce

5. A
Kája – Povídali jsme si o Tomáši Garrigue

Masarykovi.
Marta – Koukali jsme na dokument.
Terka – Vyplňovali jsme pracovní list o tom,
jak vzniklo Československo.
5. C
Ella – První hodinu jsme se učili o Československu.
Míša – Koukali jsme se na filmy a poslouchali
písničky.
Matěj – Vyprávěli jsme si o 1. světové válce.
Ptala se Wewerka
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Myslíme si…
Já podzim
Už je to tady. Opět nastalo období, kdy teplé a
slunečné léto odešlo a přišel jsem já, občas příjemně
teploučký, občas sychravý Podzim. Při té krátké
době, kterou u vás strávím, přetvořím krajinu tak, že
se budete divit. Nejraději přetvářím zelené listy keřů
a stromů na nádherně barevná umělecká díla. Tím
dávám příležitost tvořivým dětem (jako je určitě
někdo z vás), aby z těchto listů něco vyráběly.
Neříkejte, že na takový krásně zbarvený javorový list
není radost pohledět. Horší je, že musím nechat listy
kompletně opadat nebo zhnědnout. To se celé
kouzlo rázem vytratí.
Připravuji ranní počasí. Večer se zamyslím, jaké ráno
bych si zítra představoval, a rozhodnu se, jak dále.
Samozřejmě, protože vás mám rád, tak vám
připravuji krásná slunečná rána, kdy je radost
vstávat. Avšak má oblíbená jsou ta sychravá. Na nich
se doopravdy vyřádím. Na krajinu nechám padnout
mlhu, hustou tak, že vidíte pár metrů před sebe a dál
ne. Občas přidám i jemné mrholení, to je teprve
krása. Trošku mě jen mrzí, že na tato rána řada lidí nadává.
Doufám, že se vám letošní podzimní čas bude líbit, než mě nahradí mrazivá paní Zima.
Wewerka
Milý podzime,
proč se barví listí jen na podzim? Představuji si, jak barvíš listí, to mi pořád leze do hlavy. Třeba si
vezmeš fix a namaluješ listí různými barvami a přilepíš je na stromy, ale ne navždy, uděláš to takovým
zvláštním lepidlem, že když skončí podzim, tak popadají vždy jeden po druhém, protože ty listy jsi barvil
taky jeden po druhém.
Víš, podzime, co mi na tobě vadí? Že je brzo tma. Vadí mi to, protože mám hodně kroužků a vracím se
až později večer a někdy i pěšky, takže si raději beru na kroužky baterku. Ale jinak tě, podzime, mám
nejraději ze všech ročních období
a tohle je pro tebe básnička:
Podzim listí maluje
pak je hází dolů do kraje,
kdyby listí nespadlo
nebudou Vánoce.
Jak se ti, podzime, líbí moje básnička? Měla bych od tebe jedničku? Až budu velká, chci být totiž
spisovatelkou, chci psát knihy jak pro malé děti, tak i pro babičky a dědečky, když jsou sami, tak aby si
mohli aspoň číst a zasmát se, aby si nepřipadali tak osamělí. Taky třeba pro děti, které jsou dlouho
v nemocnici, a pro ty bych zkusila napsat a vyrobit video, které v té knize vlastně pořád hraje a je o
rodině.
Kiki

Milý Podzime,
jsi super, že nám hezky ochladíš počasí a že už
není pořád takové vedro. Hezky zafoukáš, když
pouštím draka, za to ti děkuju. Ale co ti ty stromy
udělaly! Vždyť jen stojí na místě, nezlobí, tak jim
ty listy nech, nemusíš je o ně okrádat, když jsou
tak klidné a nikomu nic nedělají.
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Ani zvířátka nemusíš strašit, pak jim nezbývá nic
jiného než zalézt, až nakonec usnou z nudy.
Musím tě ale pochválit. Tvoje barvy jsou vážně
moc hezké. Jsi jako malíř, který je šílený a musí
vše obarvit. Buď stále tak kreativní.
Dody

www.skolakourim.cz = nové stránky školy

20

Myslíme si…
Já Podzim se těším na barvení listů a jejich sfoukávání ze stromů, na deště a hlavně na krásná
temná, studená rána. Ráno si děti můžou hrát na schovávanou ve tmě a brzo večer chodit spát. Můj
nejtěžší úkol je zbarvit oblohu tak, aby se všem líbila. Rád tvořím mlhavá rána, nejradši bych celý
den měl mlhu a přeháňky, ale lidem by se to nelíbilo. A můj
úkol je udělat lidi štastné, aby jim podzim nepřišel dlouhý, ale
aby rychle uběhl.
Robin

Milý podzime, zbožňuji tě za to, že obarvuješ listí a přírodu.
Mám na tobě rád, že uděláš z venkova krásný obrázek. Rána ve
tmě zbožňuji. Radši jezdím do školy, když je tma, protože je to
hezčí. I ve škole je ještě tma. Taky se konečně celý den ochladí a
už není takové vedro. Je brzy navečer tma. Ale to k tomu patří.
Stmívání je nádherné, hlavně když ho zastihnete ve správný čas.
Jen je tma tak brzy, že už toho moc nestihnete. A když je venku
zima, tak se nedá nic moc dělat. Podzim mám rád, jen už se
nebudu moci koupat v bazéně, zase ale můžu více odpočívat a
nemám tolik povinností.
Zoltán

Jsem Podzim,

chodím od stromu ke stromu. Musím
vybarvit každý list zvlášť, a když namaluji celý strom, listí
otrhám. A nakonec pustím obrovský větrák na zbylé lístečky a
udělám z nich jednu velkou hromadu.
Zavlažuji rostliny, připravuji trávník na zimu.
Chystám prostor pro zimu, která na mě naléhá, ať si pospíším, tak pracuji a pracuji. Práce podzimu
je těžká, ale snažím se ji udělat co nejlépe.
Chondra, foto školní archív

Pozvánka na film – Venom
Na začátku měsíce října se do kina dostal film o jednom z komiksových hrdinů společnosti Marvel –
Venomovi. Na ten jsme s Nikitou vyrazily společně.
V hlavní roli se nám představuje investigativní novinář Eddie Brock (hraje ho Tom Hardy), který se snaží
vždy upozorňovat na věci, které vláda přehlíží, a snaží se je vyřešit. Už delší dobu chce přijít na to, co
se děje ve společnosti Life Foundation, kterou vede vědec Carlton Drake. Eddieho přítelkyně Anne je
právnička, která shodou okolností
zastupuje právě tuto společnost.
Eddie se dostane do jejích
dokumentů o sporech společnosti
a zjistí, že se většinou jedná o úmrtí
osob v rámci pokusů. A tak jeho
zájem o společnost narůstá.
Zanedlouho dostane od svého
nařízeného příkaz, aby udělal
rozhovor
s Drakeem.
Při
rozhovoru mu jeho horlivá povaha
nedá a on se na obvinění zeptá. A
zeptá se na více „špatností“
společnosti. To se samozřejmě
Carltonovi Drakeovi nelíbí, tak
nechá Eddieho vyvést a postará se
o to, aby se Eddiemu zhroutila
kariéra. Také se mu zhroutí vztah
s Anne. Za několik týdnů se
z úspěšného novináře stane úplná
troska. Avšak v jeho nyní nudném
životě nastane změna, když za
ním s prosbou o pomoc přijde
vědkyně z Drakeovy společnosti,
protože se tam děje něco velmi
nekalého. Po cestě do budovy
společnosti vědkyně Eddiemu
vypráví o všem, co ji znepokojuje.
Carlton Drake posílá do vesmíru
rakety, ve kterých na zem vozí
mimozemské formy života – symbionty a ty zde poté kříží s lidmi, aby vytvořil odolnější formu života,
která přežije i drsnější podmínky. Díky tomu ale trpí a následně i umírá spousty lidí. A jak to dopadlo?
To vám už neřeknu, pokud vás to zajímá, tak se na film podívejte. Moc se mi líbil a doporučuji ho všem,
kteří mají rádi komiksy nebo se jen chtějí podívat na akční film plný humoru.
Wewerka, foto z internetu
Listopad 2018
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Vyrábíme si…
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Mluvíme anglicky…
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Bavíme se…
„Tati, přeložili mě do zvláštní školy.“ „Výborně Pepčo, když na to máš, tak studuj.“
Tatínek podává Fandovi sýr a ten říká: „Ale tati, já nemám rád ementál!“ „Proč?“
„Jsou v něm díry, odpoví Fanda. „Tak sněz sýr a díry nech na talíři!“
Maminka napomíná Rudíka: „Nesmíš tahat kočku za ocas!“ „Ale já ji za něj jen
držím, ona se tahá sama.“
„Míro, proč máš tak zablácené boty? Vždyť venku žádné bláto není.“
„Ale je, jen ho najít .“
Malý Rosťa je v parku a jezdí na kole. A najednou volá: „Mamí, já jezdím bez
rukouuuu!“ A po chvíli zase jede a křičí: „Mamí, já ježdim bež žubůůůůůůů!“
„Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže dnes přijít do školy, je hrozně nemocný.“ „V
pořádku a kdo volá?“ „Můj táta.“
„Mami, můžu se dívat na televizi?“ Ano, Kájo, můžeš, ale nezapínej ji.“

„Míšo, jaké květiny máš nejraději?“ „Chryzantémy.“ „Tak mi to napiš na tabuli.“
„V tom případě mám nejraději mák!“
Před písemkou: „Doufám, že neuvidím nikoho opisovat!“
Z prostřední lavice se ozve: „Taky doufáme…!“
Ptá se otec na třídní schůzce: „Je to pravda, že náš syn mívá originální nápady?“
„Ano,“ přikyvuje češtinář, „zejména v pravopise!“
Ráno u snídaně: „Mami, já už do té školy nechci, děti si ze mě dělají legraci a učitelky mě nesnášejí.“
Matka na to: „Dost odmlouvání, musíš tam! Jednak ti je přes padesát, jednak jsi tam ředitel.“

Puzzlík 2018/2019
školní měsíčník
ZŠ Miloše Šolleho Kouřim
15. ročník
Redakce 2018/2019:
Šéfredaktorka:
Marie Bílková (MBí)
Grafik:
Blanka Pavelková (BPav)
Titulní strana: Matěj Kolpak

Redaktoři:
Matyáš Wojewoda (Dody) 8.A
Ema Alexandrová (ačmE) 7.A
Ondra Chlubna (Chondra) 7.B
Eva Kůsová (Wewerka) 7.B
Nikola Strejčková (Nikita) 7. B
Redaktor elév:
Kristýna Stepaková (Kiki) 3. B
Tina Alexanderová (Tina) 4. A
Zoltán Bauhofer (Zoltán) 6. A
Robin Šedivý (Robin) 6. A

Vytištěno na produkčním tiskovém zařízení Konica Minolta bizhub PRESS C1060L, za přispění
pana Martina Wojewody a společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Náklad 100 výtisků pro žáky a pedagogy školy. Časopis k nahlédnutí na školních nástěnkách,
na městské vývěsce na poště a na stránkách školy www.skolakourim.cz
Uzávěrka příspěvků do časopisu 20. 11. 2018

Řešení obrázkového kvízu STO z 9. strany: 1-stopka, 2-stodola, 3-Stodůlky, 4-těsto, 5-stopa, 6stopky, 7-stopař, 8-město, 9- stolek, 10-stolní tenis, 11-stop, 12-stonek

Listopad 2018

www.skolakourim.cz = nové stránky školy

24

