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STALO SE… 

22. 3. měly 5. třídy matematickou soutěž Klokan  

28. 3. proběhla dílnička rodičů a dětí ze 7. B, vyráběli zajíce ze sena 

29. 3. se vydali turisté do Poděbrad, tentokrát za 
tvorbou kraslic 

31. 3. se mohli sportovci ze školy účastnit 
Lipanské stezky 

3. – 5. 4. proběhly Dny pro záchranu života, 
prevence úrazů a školení 1. pomoci 

5. 4. se konal projektový den, kdy se vyráběly 
dekorace na jarní výstavu 

5. 4. proběhlo školní kolo Pythagoriády pro 5. 
ročník 

9. 4. matematici 6. - 8. ročníku se mořili na 
matematické olympiádě 

9. – 10. 4. pořádala škola tradiční jarní prodejní výstavu v sále MěÚ v Kouřimi  

10. 4. proběhlo okresní kolo biologické olympiády pro 6. a 7. ročník, na krásném 7. místě se 
umístila Ema Alexandrová 

12. 4. proběhl zápis do 1. tříd 

12. 4. přijímací zkoušky na střední školy 

15. 4. přijímací zkoušky na střední školy 

16. – 17. 4. přijímací zkoušky na víceletá 
gymnázia 

16. 4. se vybrané ročníky účastnily představení 
v angličtině v Českém Brodě 

16. 4. proběhlo okresní kolo biologické 
olympiády pro starší ročníky, školu 
reprezentovala Petra Kadlecová 

18. – 22. 4. velikonoční volno 

23. 4. se žáci účastnili programů ke Dni Země 

23. 4. – 7. 5. probíhá sběr starého papíru, noste roztříděné a pevně svázané balíky 

25. 4. se konala pedagogická rada a po ní od 17. 00 třídní schůzky 

25. 4. měly 1. a 2. třídy hodinu tělocviku navíc 

26. 4. se účastnili zástupci 7. ročníku přírodovědné soutěže v Zasmukách - Zlatý list 

26. 4. absolvoval 8. a 9. ročník představení Romantismus není jen romantika a 1. – 4. ročník Poklad 
kapitána Baltazara  

27. 4. jel KMD na Pygmalion do Divadla Na Vinohradech 

29. a 30. 4. bylo ředitelské volno, neboť se pedagogický sbor školil 
 

STANE SE… 

2. 5. bude mít hodinu tělocviku navíc 3. a 4. třída 

7. 5. se koná Mc Donald´s Cup pro 1. – 3. ročník 

13. 5. proběhne preventivní program Dny ochrany člověka za běžných rizik 
a mimořádných situací 

21. 5. se fotografujeme    
 

Fotografie z výstavy M. Bílková, fotografie ze zápisu BPav 
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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) 

OTÁZKA Č. 8 
Na náměstí je památník věnovaný Prokopu Holému. Tvoří ho několik kamenů.  

Odkud pochází ten největší?  
ODPOVĚĎ 

Je to kámen z lomu v Chotýši, vesnici nedaleko Kostelce nad Černými lesy. 
 

 

Foto půjčené z archivu města 
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Akční podívaná - vystoupení Lukáše Müllera 
Není vždy je přednáška jako přednáška. A to by se přesně dalo říci o „přednášce“ dvou mladých 
mužů z RideWheelu – držitele českých rekordů ve skocích na kole Lukáše Müllera a jeho kamaráda 
Adama Leupolda. 
Páni ! Je hezké, že máme akce, kde děti přinutí, aby se hýbaly. Tyto akce mám ráda, protože díky 
tomu jsem začala být i já sama zaneprázdněná a přestala sedět doma na zadku. Tentokrát jsme 
zjistili, že na kole se dají dělat různé triky. Lukáš Müller, letošní mistr ve skocích na kole, skákal přes 
pásku, měl připravené různě vysoké překážky, tvořily celou trasu, kterou na co nejlepší čas projížděl, 

skákal na kole přes ležící žáky… Klobouk dolů.                Nikita 
 
Oba spojili pořádnou show s poučením. Pověděli nám něco o nejrychlejším brzdění, o bezpečné jízdě 
na kole i o tom, jak má správný cyklista a jeho kolo vypadat. V průběhu akce se ptali a rozdávali za 
správné odpovědi malé odměny a Lukáš předváděl triky na kole. A třešnička na dortu byla soutěž ve 
skoku vysokém přes pásku. Proti Lukášovi na kole nastoupili z naší školy Jirka Blahout a Lukáš 
Pazderka. Skákali na střídačku až do výšky 137 cm. Absolutním vítězem se stal Jirka. Celá akce byla 
moc pěkná.   

Wewerka, foto M. Bílková 

Rozhovor s Lukášem Müllerem v rubrice            Ptáme se… 

 
,

Favorit cyklistického závodu selhal. 

Okamžitě identifikoval problém: „Za 

všechno může můj pád 10 kilometrů 

před cílem. Musel jsem vyměnit kolo a 

to nové už nemělo tak výkonný motor.” 

Pan učitel v hodině fyziky se zeptá 

žáků: „Víte děti jak pomocí vody 

získa světlo?" 

A Pepíček vykřikne: 
„Stačí umýt okna pane učiteli!" 
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Tradiční jarní výstava byla velmi úspěšná  
V pátek 5. 4. na škole proběhl jarní projektový den. Každá třída vyráběla výrobky na následnou 
velikonoční výstavu. Vznikaly krásné dekorace, kraslice, pekly se perníčky, celá škola voněla jarem.  
A co se vyrábělo? „V 7. B košíčky 
s malými kuřátky z vajíček, 
zápichy ve tvaru srdíček a 
kytiček, červená vajíčka s bílými 
tečkami, černá vajíčka s barev-
nými tečkami nebo vajíčka 
polepená kytičkami z plstě. Také 
u nás vznikly dva druhy dřevě-
ných králíků – jeden z březového 
špalíčku, druhý z dřevěné 
„destičky“ s drátky. A taky pár 
věnečků. Co se týče spolupráce, 
v naší třídě si nemůžu stěžovat. 
Kluci vytvořili polotovary, my, 
holky, jsme dozdobovaly. Vše 
klapalo tak, jak mělo,“  komen-

tovala výrobu Wewerka. 

 

V 7. B navíc před projektovým dnem proběhlo odpolední setkání rodičů a dětí, kteří společně 

vytvořili obrovské králíky ze sena (všem zúčastněným rodičům a dětem patří velký dík!).            MBí 
„O projektovém dni jsme každý v  8. A vyráběl moc hezké výrobky. Já sám jsem se podílel ze začátku 
jen na výrobě slaměných věnečků, které jsme následně patřičně ozdobili vajíčky, pírky a kuřátky, a 
precizně jsem sloužil jako držák na vajíčka při jejich malování, dopadla překrásně! Nakonec jsem se ve 
dvojici pustil do největšího a nejpoctivějšího výrobku, do velkého ozdobeného zajíčka z vrby,“ dodal 

Dody.  

 

Vše směřovalo k jedi-
nému cíli. 9. a 10. dubna 
v sále na radnici pro-
běhla prodejní výstava. 
Drtivá většina výrobků se 
prodala a návštěvníků 
bylo dost. Nejvíce asi 
v  úterý dopoledne. 
Přicházeli nejen rodiče a 
žáci školy, ale tuto akci 
navštěvuje široká veřej-
nost a každý si zde něco 
najde. Výtěžek z výstavy 
poputuje na účet Spolku 
přátel školy, ze kterého 
se čerpají finance na 
různé platby zpět žákům, 
naposledy to byly 
příspěvky na výlety, na 
lyžařský výcvik, na nákup 

odměn dětí v soutěžích apod. Máme šikovné děti a pedagogy!  

     Text a foto M. Bílková 
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Příprava výrobků v 7. A 
 

a první výtvory 8. B  

 

Foto z výstavy M. Bílková   

http://skolakourim.cz/


Žijeme ve škole… 

Duben 2019   www.skolakourim.cz 7 

Dny záchrany 
Jako každý rok se i letos 

na naší škole udály dny 

pro záchranu života. 

Tedy konkrétně od 

středy 3. do pátku 5. 4. 

Ve všech třídách akce 

probíhala podobně. 
Nejprve jsme měli hodinu teorie. 
Letos nám byla představena dvě 
nová témata: tonutí a alergie. 
V hodině teorie jsme se více 
zaměřili na alergie. Pověděli jsme 
si, jak se zachovat při alergické 
reakci, a zopakovali si resuscitaci a jak se chovat při volání na 155. Druhá hodina byla hodina „praxe“. 
Nejdříve jsme se šli podívat, jak to vypadá v záchrance a co vše tam vozí, aby pomohli lidem s námi 
probíranou alergickou reakcí. Poté jsme se přesunuli do haličky, kde jsme se věnovali tonutí, jak se 
chovat, když se někdo topí, a jak ho můžeme zachránit. Byla to zajímavá zkušenost a pěkná akce. 
Líbilo se to i Nikole, dodává: „Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí a naučila jsem se, jak v daných 
situacích jednat a poskytnout správně první pomoc. Také jsem si vyzkoušela resuscitaci na figuríně 
Evženovi. O alergii jsem se dozvěděla, že v dnešní době je pomalu každý z nás na něco alergický. Ať je 
to například na jídlo, léky, hmyz či pyly.“ 

Text Wewerka a Nikita, foto J. Pexová  

 

 

 

 

 

 

Poslední přání / Last Wish 
Kultura je potřeba, a tak jsme se, my osmáci a deváťáci,  

16. 4. zúčastnili divadelního představení v angličtině v Českém Brodě. 
 Příběh byl o nemocném králi, kterého vyléčil jeho syn tím, že mu přinesl jeho 

sandály po otci, které kdysi při cestě po světě nechal v Česku. Za to, že splnil králi 
poslední přání, dostal jeho výhru v loterii, což z něj učinilo národního hrdinu a 
boháče. Ale i on měl svoje přání. Při své návštěvě Česka se seznámil s dcerou 
hospodského Hanou, za kterou se pak vrátil a… Představení bylo vtipné, skvěle 
zahrané a angličtině se dalo perfektně rozumět. Kdo rozuměl, ten si to užil, a tak 
doufám, že to není naposledy, co jsem něco takhle suprového viděl.   

Dody 
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Mexické cenote 
(pokračování exkurze do Mexika) 

Zjistili jste, co je to cenote?  
Cenote je v podstatě zatopená jeskyně, takže si asi 
někdo řekne: „Pche, akorát jezero.” To však není 
pravda! V několika cenotech jsem byl a zábavy a krásy 
je tam daleko víc než v jakémkoli jezeře. Nejvíce je 
cenoty obdarováno Mexico na poloostrově Yucatán. 
Jsou tu i stovku metrů hluboké a zvláštností je, že od 
přibližně třiceti metrů není voda sladká, ale slaná a 
často tak průhledná, že je vidět na dno! Potkali jsme 
méně těch, kterým se říká „zavřený“. To znamená, že 
jezero bylo doopravdy v jeskyni, která byla do půlky 

zatopená, 
takže jste se 
koupali a nad 
vámi byl zby-
tek jeskyně a 
strop, proto 
tu nesvítilo 
slunce a byly 
hrozně studené. Většina cenotů byla však „otevřená”, vlastně 
to byla zatopená propast a koukali jste na nebe. V některých 
se nacházely třeba i želvičky, nebo tararufi, to jsou rybičky, 
které vám okusují odumřelou kůži, a to bylo velice příjemné! 
Cenoty se také ještě dělily na „skákací” a „neskákací”. Ve 
skákacích bylo molo nebo výběžek, ze kterého se dalo skákat 
do vody, a v lepším případě tu byl dokonce i provaz, na 
kterém jste se mohli zhoupnout. Ty neskákací byly spíše na 
relax a pohůdku. Ve větších se také hodně šnorchlovalo, 
jelikož tam žijí různé rybičky, želvičky a nacházejí se tu velice 
zajímavě vytvarované krápníky. Byly to úžasné zážitky.  

     Text a foto Dodo  

 

Husitská výprava na Lipany 
Jaro už je dávno tady, a tak nastal čas pro další skautskou výpravu. Účastnili se jí vlčata, světlušky, 
skautky a jejich vedoucí. A i když počasí zas tolik nepřálo, moc jsme si to užili. 
Sešli jsme se už večer v pátek 12. 4. na skautovně. Zahráli jsme si několik her, taky na rytíře a rytířky a 

utkali se v klání, rozdělali táborák a upekli buřtíky 😊. Poté se ti mladší rozdělili na čtyři skupiny – 
oddíly husitů, ve kterých později hráli hry i následující bojovku. Už nás čekalo jen jít na kutě. V sobotu 
jsme se po budíčku a snídani vydali na naši výpravu – výlet na Lipanskou mohylu. I po cestě 
(konkrétně jsme šli přes Broučkov a Království) hráli naši „husité“ hry. Na místo jsme dorazili po 
poledni. Rozdělali jsme si malý ohníček a ohřáli oběd. Většina měla guláš nebo instantní polévku. 
Čekala nás další dávka hraní, kde si týmy třeba kradly vlajky a jiné. A pěkně jsme si to užili. A už nás 
čekala cesta zpět směrem do Kouřimi. Tam jsme dorazili poměrně brzo, takže nám zbýval čas na šifru 

a další „pohybovky“. My větší jsme si zahráli napodobeninu Famfrpálu 😊. Před večeří se vyhlásily 
výsledky celodenního zápolení a vítězný tým. Neděle probíhala ve znamení balení. Kolem desáté 
hodiny jsme se všichni (většinou v doprovodu rodičů) rozešli s úsměvem na tváři a s novými zážitky.  

     Wewerka

http://skolakourim.cz/


Myslíme si… 

Duben 2019   www.skolakourim.cz 9 

Čtete rádi? A co? 
Redaktoři Puzzlíku jsou čtenáři a doporučují 

následující knihy.  
Moji oblíbenou knihu napsal Chris Priestley a jmenuje 

se Příšerné příběhy z Černé lodi. Zaujala mě, protože 
je zajímavá a napínavá. Je to mnoho napínavých příběhů, 
což mě nutí číst a číst dál. Knihu mi doporučila má 
kamarádka. Je pro všechny, kdo mají rádi detektivní a 
strašidelné příběhy. Líbí se mi i svými ilustracemi.  

Nikita 

 

Jaká je tvá nejoblíbenější 

literární či filmová postava? 

Roman 6. B – Harry Potter, líbí se mi jeho jizva.  

Jakub 7. B -  Harry Potter, protože má dobré vlastnosti 

Lukaš 8. - Praotec Čech - chci být jako on. 

Miroslav 9. - Vetřelec , protože žere lidi bez rozdílu, je 
mu jedno, jak vypadají. 

Nikola 8. B -  Faust 

Pan učitel Macháček - Malý princ kvůli radostnému 
pohledu na svět. 

Paní ředitelka Hana Borová – Mám ráda filmovou 

postavu, kvůli skvělému hereckému výkonu Viktora 

Preisse, hraje správce v pohádce S čerty nejsou 

žerty a také Lucifera Karla Heřmánka.  
 
Nemůžu si úplně svoji nejoblíbenější knihu vybrat. 
Váhám, ale nakonec asi jednoznačně vítězí Sherlock 
Holmes. Logicky uvažuje, líbí se mi to, jak přemýšlí, jeho 
systém. A navíc miluju detektivky. (Popravdě jsem ještě 
přemýšlela nad hodným a spravedlivým lvem Aslanem 
z „Letopisy Narnie“ a Rikitanem – takovým skautským 
vedoucím z knihy „Hoši od Bobří řeky“). Zůstanu ale u 
Holmese. Jedna z těch, která mě nejvíce zaujala, byl asi 
Pes baskervilský.  
Je to jedno z děl od sira Artura Conana Doyla a jeden 
z možná nejznámějších příběhů Doylova světově 
známého detektiva Sherlocka Holmese a jeho věrného 
přítele a kronikáře Johna Watsona. Před jeho přečtením 
(i po něm) jsem četla i mnoho dalších „Holmesovek“, ale 
Pes baskervilský mě uchvátil asi nejvíc. Možná to bude 
stylem Doylova psaní, ponurou atmosférou a tím, že je to 
můj oblíbený žánr – detektivka. Ihned mě knížka vtáhla 
do děje a dalo mi dost práce se od ní (byť jen na chvilku) 

odtrhnout. Nakonec jsem si ji přečetla i v angličtině.  
Celý příběh se odehrává na konci 19. století v Anglii na hrabství Devon – pochmurné krajině plné 
vřesovišť. Po smrti sira Charlese Baskervilla – pána na zámku Baskervill (nejspíše na selhání srdce) do 
Anglie přijíždí jeho synovec Henry Baskervill až z daleké Ameriky, aby převzal své hrabství jako jediný 
dědic. Ale přítel a zároveň lékař jeho strýčka, nyní i Henryho přítel, doktor Jakub Mortimetr, si myslí, 
že smrt strýčka je mnohem podivnější a že je spojena se starou rodovou legendou.  

http://skolakourim.cz/
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Ta vypráví o jednom ze starších Baskervillů – Hugovi Baskervillovi, neuvěřitelně krutému člověku, 
který do rodu přivedl kletbu hrozivého stvoření. Tím není nic jiného než pes baskervillský – obrovský 
černý pes, kterému zeleně svítí nejen oči, ale i plameny, které mu šlehají z obrovské tlamy plné zubů. 
Několik svědků u případu Charlesovy smrti dokonce dosvědčilo, že podobné zvíře té noci viděli. 
Celkově celá Charlesova smrt se zdá podivná, když se postupně nalézají různé stopy. A tak se nový 
dědic a jeho přítel a doktor v jedné osobě obrací na Holmese s Watsonem s prosbou případ dovyřešit 
a ochránit Henryho před případnou hrozbou. A jak jinak, oba úkol se zaujetím přijmou. Vyřeší případ 
a ochrání pana Henryho Baskervilla? A jaké tajemství skrývá to ďábelské stvoření nazývané pes 
baskervillský? 

To vše zjistíte, až si tuto knihu přečtete. Tak neváhejte! 😊          Wewerka 
 

Jaký knižní hrdina je tvůj oblíbený? Z jaké knihy je? Proč se ti líbí?  

Ptali jsme se v 7. B : 

Marek – To bude asi Toník z knihy „Toníkovy čertoviny“, kterou jsem četl, když mi bylo asi sedm 
let (četl jsem ji asi pětkrát). Mám ho rád, protože byl odvážný, milý, kamarádský a skvěle jeho 
postava zapadala do děje. 

Adam – Nejspíš Harry Potter kvůli tomu, že mi je povahově dost podobný. 

Niky – Asi Bára z knihy „Bára krotí rodinu“. Je to totiž silná holka a hodně se snaží prosazovat 
své názory. 

Honza – Asi Percy Jackson ze stejnojmenné série. Je to teenager zhruba v mém věku, takže máme 
podobné názory. 

Kačka – Nejspíš Gerlinda z knížky „Dívka v sedle“. Bude to tím, že máme stejný koníček. 

Áďa – Myslím, že Will z knihy „Hraničářův učeň“, je totiž odvážný. 

Ptaly Wewerka a Nikita 
 

Duchařina - Horror school    

Horror school je série zatím čtyř dílů o dvou 
kamarádech a holce, která je duch. Společně ve své 
škole zažívají zvláštní dobrodružství jako třeba boj proti 
pánovi hmyzu nebo nalezení mazlíčka dvojhlavé krysy. 
Tyto knihy se mi zalíbily, jelikož mají nádech akčnosti a 
dobrodružství doplňované strašidelnými pasážemi, u 
kterých mrazí v zádech. Doporučuji, je velmi napínavá a 
zároveň zábavná.               
Dody 
 
Když jsem byl menší, četl jsem všechny díly ze série 
knih o dobrodružných výpravách dvou dětí do 
minulosti. Anička a Kuba jsou sourozenci a mají svůj 
bunkr, se kterým cestují v čase. Autorka se jmenuje 

Mary Pope Osbornová. Napsala například 

Dobrodružství v říši pyramid, Dobrodružství mezi 

dinosaury či Dobrodružství v době ledové. Z těchto 
knih mám nejradši Dobrodružství mezi dinosaury. Je to 
o tom, jak se Anička a Kuba přesunuli se svým 
domečkem do pravěku. Kuba si bezstarostně léta na pterodaktilovi, zatímco Anička pozoruje 
tyranosaura. Na konci jejich výletu na ně zaútočí tyranosaurus, a tak musí utéct. Tato kniha se mi moc 
líbila a doporučuju ji mladším ročníkům.    

                      Chondra 
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Má nejoblíbenější série knih je  
Harry Potter. 

Série o osmi knihách od spisovatelky J. K. Rowlingové, 
kterou zná celý svět díky brýlatému chlapci s jizvou na 
čele, je o boji mezi dobrem a zlem a o škole čar a kouzel. 
První knihu jsem přečetla v páté třídě a moc se mi líbila. 
Každá kniha zachycuje jeden rok v Bradavicích, kde se 
kouzelníci a čarodějky učí kouzla, lektvary, přeměňování a 
třeba i létat na koštěti. Každá kniha je v nitru stejná - boj 
mezi dobrem a zlem - ale i tak je v 8 dílech pořád něco, co 
vás donutí si to přečíst. Všechny knihy mám moc ráda. 
Velmi se mi na nich líbí, že je tam víc postav, víc dějů a 
celkově se do nich „vejde“ víc než do filmu. Nejvíc se mi 
líbí díl Ohnivý pohár a Relikvie smrti. Relikvie smrti se mi 
líbí proto, že na rozdíl od filmu je taková „pomalá“, vše je 
tam rozepsané. Doporučuji jako první si knížky přečíst a až 
pak vidět film. Miluji fantasy, a pokuď se vám bude Harry 
Potter líbit, přečtěte si Fantastická zvířata.  

ačmE 
 

 
Moje nejlepší kniha se jmenuje 

Justýna a asistenční 

jednorožec. 
 Je to kniha určená pro děti od 2. do 5. třídy a doporučila 
bych ji všem tohoto věku.  
Vypráví o tom, že Justýna nemá fantazii, a tak její 
maminka to řekne doktorovi a doktor Justýnce 
předepíše list s lékem, ale žádný lék to není, je to 
jednorožec!  
Když ho maminka přinese, myslí si, že je na baterky, ale 
on to je doopravdický jednorožec. Když Justýna zjistí, že 
mluví a že se jmenuje Hubert, tak se jí zeptá, jestli se 
kouknou do BÁSNIČKOSTÁNU? Justýna mu chce říct 
hned deset důvodů, proč ta planeta nemůže existovat, 
ale nakonec řekla: „Tak jo“. 
A když si knihu koupíte, dozvíte se, jak to všechno 

dopadlo.             Kiki 
 

 

Jakou knižní postavu mají nejraději děti na 1. stupni? 
 
 

3. B. ELEN: Hermionu z Harryho 
Pottera, protože zažívá dobrodružství. 
3. B. ELIŠKA: Moje postava se jmenuje 
Ariel, protože je v moři a zažívá 
dobrodružství (mám ráda moře). 

1. A. ANIČKA: Líbí se mi 
Ledové království, protože je 
tam zima. 
4. B. MARKÉTA: Unicorn, 
protože září všemi barvy duhy. 

1. B. TEREZKA: Líbí se mi 
Locika, protože má zlaté 
dlouhé vlasy, chtěla bych 
je mít taky dlouhé jako 
Locika. 
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Moje nejoblíbenější série knih jsou Příběhy se šťastným koncem. 
Tyto knihy jsou o zvířatech v nesnázích. Knihy jsou psané podle skutečné 
události. Jmenují se: Zapomenuté jehňátko, Uzdravený poník, Našlo se 
koťátko, Zatoulané štěňátko, Zachráněná sovička, Zasněžená červenka, 
Vyplašený jezevec, Nezbedné kůzlátko, Osamělý králíček, Ztracený ježeček. 
Moje nejoblíbenější kniha z této série je Uzdravený poník. Je o poníkovi 
jménem Polly, kterého dovezou do záchranné stanice. Stanice patří Mie a 
její mamince. S Miou na stanici žijí ještě tři koně a kocour Zrzek. Jednoho 
dne mamka řekne Mie, že přivezou nového poníka jménem Polly. Mia  se 
na ni moc těší. Když Polly přivezou, je štěstím bez sebe. Polly byla týraný 
poník. Mia si ji zamiluje a pomáhá jí se uzdravit a cvičí ji. Po několika tý-
dnech jede Mia a Polly na závody, kde sice nevyhrály, ale dostaly fialovou 
stužku za nejlepší vztah mezi jezdcem a poníkem. Po pár dnech si noví 
majitelé odvezou Polly pryč a Mia je z toho tak smutná, že když vidí, co 

mezi Polly a Miou je, tak jí Polly nechají.           Tina 
 

Popletený příběh 
Na kroužku „Tvořivá a hravá čeština“ se opravdu nenudíme. Vymýšleli jsme 
všichni společně popletený příběh. Paní učitelka nám dala indicie, které měl příběh obsahovat. Na nás 
bylo, abychom k nim vymysleli příběh. Za celou dobu tvoření jsme se strašně moc nasmáli, kroužek 
vždy hrozně rychle utekl. Nakonec jsme společně vytvořili i ilustrace, které se vztahují k našemu 

příběhu. Těšíme se na další zábavné vymýšlení příběhů 😊. 
 

Rákosníček bláznem 
Jednoho dne se 
vydal Harry Potter 
do Kauflandu. Tam 
uviděl svou vyvole-
nou dámu Saxanu. 
Saxana byla uklízeč-
kou, vytírala na 

létajícím mopu. Najednou se ozvalo v rozhlase 
„POZOR, nabíráme rychlost!“. Zpoza rohu vyletěla 
Saxana prudkou rychlostí a sejmula Harryho k zemi. 
A tak byla svatba…  
 Za pár let se tomuto skvělému páru narodilo dítě. To 
bylo bohužel úplně plešaté, nahoře mu trčely pouze 
tři vlasy, takže mu dali jméno Rákosníček. 
Rákosníček byl odmalička geniální, proto mu rodiče 
pořídili encyklopedii dinosaurů. Mysleli si, že si tam 
Rákosníček vybere domácího mazlíčka, ten si však 
nevybral. Proto se vydal do světa hledat svého 
vysněného mazlíčka. Po cestě potkal Shreka a chtěl 
se ho zeptat, kde by mohl najít Mordor. Shrek mu 
řekl: „Nemůžu, nafukuju žáby, dáš si taky?“. „Ne, 
děkuji, jdu dál…“. Dorazil k tetě víle Amálce. Ta mu 
řekla, že se musí vydat podzemní chodbou. 
V podzemní chodbě Rákosníček zjistil, že tam 
Amálka schovává svůj růžový moped. „To jsem ale 
netušil, že má tetička je takový rebel.“ Po stěnách 
podzemí byly všude různé houby, zalíbila se mu 

svítivě růžová. Neodolal a snědl ji. Najednou se mu 
zatočil svět a upadl na zem. Probudil se v nemocnici 
v Mordoru.  
Kolem něj všude lítali draci a podivní tvorové. Žádný 
z nich ale nebyl ten, kterého by si vzal, žádný se mu 
nelíbil. Najednou k němu přišla sestřička s podivným 
kouzelným kloboukem na hlavě. Rákosníček se 
vylekal, až z toho skočil z okna. Zachránil ho drak, 
který byl úplně jiný než všichni ostatní. Byl to drak 
Bezzubka…. Bezzubka letěl ultra vysokou rychlostí 
s Rákosníčkem na zádech, až doletěli k travnatému 
zelenému ostrůvku v údolí bažin. Rákosníčkovi se to 
moc nezdálo, bažiny byly totiž úplně fialové a 
růžové. Když přistáli na ostrůvku, nestihl si ani draka 
prohlédnout, hned někam zmizel.  A protože tuze 
miluje růžovou, utíkal se podívat na růžovou bažinu. 
Byl tak zaujatý bažinou, že si nevšiml ležícího 
prapodivného ocasu a zakopl. Najednou před očima 
viděl samé hvězdičky, vcucnul ho vír a probral se u 
sebe doma ve své posteli. Vedle něj dřímal dráček 
Bezzubka a nad ním se skláněla seschlá tetička 
Amálka, která mu vyprávěla příběh o Mordoru a 
jejím setkání s Bezzubkou. Najednou se za oknem 
mihla divná stíhačka a v ní seděl krteček s modrými 
kalhotkami…   

Děti z kroužku zábavné češtiny 
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Stát na kole bez hnutí je dřina 
Krásné březnové počasí a výborný výkon 
Lukáše Müllera, dnes mistra ČR ve 
skocích na kolech 2019, zpestřilo všem 
žákům dopoledne 21. 3.  
Děti se dozvěděly řadu informací o 
bezpečné jízdě na kole, ale přesto nejvíc 
je zaujal sportovní výkon mladého 
cyklisty. Proto jsme se ptali: 
 
Lukáši, kde se ve vás vzal zájem o tento 
druh sportu?  
Kdysi jsem hrával fotbal, ale kolektivní 
sporty mi nevyhovovaly kvůli přístupu 
některých spoluhráčů. Toto je sport 
jednotlivců, a pokud se na závodech něco 

nepovede, výčitky mohu směřovat pouze sám na sebe. 
Odkdy se mu věnujete?  
Začal jsem téměř v 16 letech, kdy jsem si vydělal první peníze z brigády a pořídil svoje vysněné 
trialové kolo, které mi rodiče nechtěli pořídit vzhledem k ceně a fotbalu, který byl v naší rodině 
společně s hokejem základ. 
Věnujete se jen tomuto sportu? Živíte se tím?  
Studuji posledním rokem na vysoké škole v Brně, odkud píši i odpovědi na vaše otázky. Právě jsem 
odevzdal svoji diplomovou práci, na které jsem pracoval necelý rok. Při škole ale pracuji, cyklotrial 
(nebo trial či biketrial) je mým koníčkem. Ani na profesionální úrovni se není možné uživit samotným 
sportem. Exhibicemi (takovými, jako jsme uspořádali i v Kouřimi) se snažíme rozšířit povědomí o 
cyklotrialu, motivovat děti ke sportovním aktivitám a šířit prevenci o bezpečnosti na silnicích. 
Odměnou je uznání od dětí, učitelů a dalších účastníků našeho programu společně s finančním 
příspěvkem na závody a vybavení, které není nejlevnější.  
Co je principem biketrialu? Jak je to staré sportovní odvětví?  
Základem biketrialu je překonat sekci překážek na kole pouze na pneumatikách kola. Jakýkoliv jiný 
dotyk překážek, země či dalších předmětů v sekci je penalizován trestnými body. Sekcí je v závodě 
většinou 6 – 8 a všechny sekce se jedou dvakrát nebo třikrát. Biketrial pochází ze Španělska, kde 
vznikl i trial na motorkách. Biketrial byl původně přípravou pro začínající trialové motorkáře, aby se 
naučili základy rovnováhy a následně mohli začít jezdit na motorce. 
Trial na motorkách je zajímavý, zkusil jsem si jej včetně závodů, ale není to tak hravé jako na kole, a 
proto mě samotný biketrial baví 
podstatně více. 
V čem je vaše kolo zvláštní, jaké musí 
splňovat parametry?  
Trialové kolo nemá přehazovačky a 
sedačku, ale má velmi kvalitní brzdy. 
Na 26palcovém kole většinou najdete 
ráfkové brzdy a na 20palcovém kole 
zase spíše kotoučové. Téměř vždy se 
jedná o kapalinové brzdy, lankové se 
používají spíše na kolech pro začínající 
jezdce, kde na začátku dostačují a 
splní svůj úkol. Trialové kolo by mělo 
mít lehký převod, geometrii rámu a 
dalších komponentů navrženou přímo 
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pro biketrial. Začít se dá na bazarovém kole, které pořídíte již za 5000 Kč, a v případě, že vás náš sport 
bude bavit, lepší kolo se dá pořídit vždy. 
Jak často se trénuje, jak trénink vypadá?  
Správně by se mělo trénovat co nejvíce, nejlepší jezdci světa trénují každý den. Vzhledem ke škole, 
kterou studuji, zaměstnání a dalším povinnostem se na trénink dostanu v průměru jednou týdně, ale 
na kole jsem častěji díky exhibicím a závodům. Ideální trénink je s dalšími jezdci, od kterých je možné 
okoukat jejich styl. Ideální místo je trialpark plný překážek, kterých v ČR není sice moc, ale s autem to 
daleko nebývá z žádného kouta naší republiky. 
Jak je to se závody?   
Jedná se o malý sport a v ČR se koná 10 – 20 závodů za celou sezonu. Nejbližší místa od Kouřimi jsou 
nejspíš v Praze, a pokud mi kdokoliv napíše na Instagram lukasonbike, moc rád pošlu aktuální seznam 
závodů pro tento rok. Účastním se i závodů světových, kde pak stojíte na startu proti nejlepším jezdcům 
světa. Letos mám v plánu účastnit se všech světových pohárů a kvalifikovat se tak na MS do Číny. 
Jaké vlastnosti by měl mít biketrialista? 
Toto je velmi dobrá otázka, kterou mi asi ještě nikdo nikdy nepoložil. Biketrialista by měl hlavně vždy 
přemýšlet u jakékoliv situace v našem sportu. Minimálně z 50 % je to o hlavě, je potřeba si vše 
dopředu promyslet, myslet vždy pozitivně a plně se soustředit při každém skoku. Například při 
přejezdu přes úzký trámek někde ve výšce je nutné být soustředěný, koukat se před sebe a ne pod 

sebe. Takové drobnosti pak mají velký 
vliv na výsledek. Dalších 50 % je o 
trénování, případné fyzičce, posilování 
a až v poslední řadě hraje roli 
hmotnost jezdce, jeho postava, 
pohlaví a třeba věk. 
Kdyby se chtěl někdo věnovat tomuto 
sportu, kdy je vhodné začít?  
Vhodné je začít určitě již ve věku od 5 
– 10 let, ale já jsem začal téměř v 16 
letech a stejně jsem se dostal mezi své 
soupeře. Asi nikdy nedoženu základy 
rovnováhy a jistoty, kterou někteří 
z nich mají, ale když něco opravdu 
chcete, prostě toho dosáhnete. 
Kouřim patří do kolínského okresu. 

Dá se zde v okolí vstoupit do nějaké organizace, která se biketrialu věnuje, trénuje mládež? Kde je 
zde něco nejblíže?  
Pravděpodobně nejbližší zázemí je v Říčanech u Prahy, případně v Prusicích. Jedná se o dva velké 
kluby, kde se snaží začínajícím trialistům zjednodušit začátky. Jedná se o kluby ÚAMK Cyklo-trial klub 
Střední Čechy a MTB & Trial Mraveniště. Pokud by byl zájem, rád pomůžu domluvit první návštěvu.  
Co je na biketrialu nejsložitější, nejtěžší, nejdražší?  
Složité může být pro každého něco jiného, ale pro mě je asi nejsložitější v hlavě nastavit si, že 
opravdu na tu sekci (závod, skok) mám, a tím dát do výkonu vše. Někdy může být velice těžké projet 
celou sekci překážek, které byste v tréninku projeli jednotlivě docela v pohodě. Pokud jich je ale za 
sebou hned několik, tlačí vás čas, může to být právě to rozhodující. 
Dělají biketrial také holky?  
Ano, dělají. Není jich moc, ale troufám si tvrdit, že pokud by se našemu sportu věnovala slečna ve 
věku například 5 – 7 let a měla by k ruce někoho, kdo by jí pomohl psychicky a případně i 
s trénováním, je velká šance, že se jí zadaří kvalifikovat se na světové závody a případně i získat 
nějaký titul. Holky na světové úrovni zatím nemají velkou konkurenci. 
Krásné a inspirující odpovědi!                        

Ptala se a foto pořídila M. Bílková
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Dody 
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Máte rádi fotbal??? 
Jsi člověk, který má rád fotbal a občas se jede kouknout na 
zápas, nebo jsi typ člověka, pro kterého je fotbal jiný svět? Já 
miluju fotbal od té doby, co jsem s tátou začala jezdit na zápasy. 
Od léta vím, že mě fotbal baví. Jako sport, ale zároveň i jako 
podívaná. Od malinka mám ráda Slavii. A teď jsem vysloveně 
fanda. Ale fotbal má i stinnou stránku. Spousta lidí se snižuje na 
úroveň, kterou nechápu. Nechápu, proč si navzájem nadávají a 
pokřikují na sebe. Chápu, když si navzájem vyměňují lidi názory. Sport je o řevu, vzteku, radosti a dost 
smíšených pocitech. Ta atmosféra se nedá popsat. Když jste hrdí fandové, věříte, zpíváte písničky. I 
když jsou některé vulgární, vyjadřují, že se nevzdáme a budeme bojovat spolu se svými idoly!  

Text Nikita, obrázky z internetu 

   

 

Říká doma malý Karlíček mamince: 

„Mami, dneska se mě ptala paní učitelka, 

jestli mám sourozence." 

„A cos odpověděl?" „Že jsem jedináček." 

„A co na to učitelka?" „Chválabohu." 

 

„Slyšela jsem, že Váš syn studuje na 

univerzitě. Co z něho bude, až skončí?" 

ptá se známá paní Novákové. 

„Obávám se, že důchodce." 
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