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01.09. - Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvních tříd

13.-14.10. - projekt ,,72 hodin"

26.09.-5.10. – sběr starého papíru 

                27.09. – výlet do zoo pro nejlepší sběrače starého papíru                                     

Informace

14.09. – projektový den 8.B – Ostrá  

    03.10. –  měla 8.C projektový den Les v Kostelci n. Č. l. 
                                       05.10. – se 7.A zúčastnila projektu - Jak to bzučí v úle                                   

18. 10. – projektový den 6.A – Jak to bzučí v úle 
                                  

  20.10. – Exkurze Vodní dům Hulice a Včelí svět 3. A, B, C 

 24.-25.10. projektový den Spolu 

18.10. požární cvičení 

Stalo se

7.-11.11. - ,,barevný týden"

Významné dny 
1.11. Svátek všech svatých 

2.11.  Památka zesnulých 

11.11.  Mezinárodní den válečných veteránů

13.11. Mezinárodní den nevidomých
 

16.11. Mezinárodní den tolerance 

18.11. Mezinárodní nekuřácký den 

27.11. 1. adventní neděle 

17.11. Mezinárodní den studenstva / Den boje za svobodu a demokracii

19.11. Světový den toalet 

21.11. Světový den pozdravů
25.11. Mezinárodní den bez nákupů (Black friday)

28.11. Mezinárodní den nekupování ničeho

14.11. Den bez aut 

Školní Instagram
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Pranostiky
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.

Svatý Martin přijíždí na bílém koni.

2.11. - pojede 9.A na Úřad práce do Kolína

9.11. - pojede 9.B na Úřad práce do Kolína

16.11. - pojede 9.C na Úřad práce do Kolína

4.11. - exkurze 7.B do Sázavského Kláštera

8.11. - navštíví 4.B Městskou knihovnu v Kouřimi 

15.11. exkurze 1. A/B do svíčkárny v Šestajovicích

28.11. - proběhne malování oken (6.-9. třidy) 

29.11. navštíví 7. A/B Muzeum Karlova mostu a
Muzeum Karla Zemana v Praze

http://blog.hubatacernoska.cz/den-boje-za-svobodu-a-demokracii-17-listopadu


Zprávy z parlamentu
Zástupci tříd 2022/2023

6.A
Vacková Monika 

Gálová Lucie 

6.B
Drahota Jakub 
Šťastná Viktorie

6.C
Borová Melanie 

Droščáková Marie

7.A
Batelová Natálie 
Kubelková Marie

7.B 
Frydrychová Kristýna

Košťák Jan

8.A
Alexandrová Tina
Hrabánková Eliška

8.B
Černá Adéla

Mondschein Karel

8.C
Sedláček Patrik

Vesecký Dominik

9.A
Kaňková Aneta
Vacková Adéla

9.B
Maxian Filip

Břečková Klára

9.C
Vaňkovská Klára

Korousová Karolína

Ze zápisu jednání parlamentu

obědy - hodnocení ve třídách za září - žádné jídlo nebylo hodnoceno v superlativech,
uspělo kuře na paprice, nejhůře jsou hodnoceny obědy v pondělí 

soutěž o oběd měsíce - 6.A vybrala kuřecí stripsy (říjen) 

v listopadu nás čeká Barevný týden - termín 7.-11. 11.

modré pondělí, červené úterý, zelená středa, bílý čtvrtek, černý pátek

11.10.

vylosované třídy pro volbu oběda měsíce: 11/6.C, 12/8.C, 1/8.A, 2/7.B, 3/9.B, 4/6.B, 5/9.A 

další termíny jednání parlamentu: 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.

zdroj vtipy: https://www.alik.cz/v

Víte, kde je největší diskriminace?
Mezi čísly, ani jedno si není rovné.

Chlápek na stavbě: „Hej mistře, mně se zlomila násada od lopaty!“
„To nevadí, tak ji zahoď a opři se o něco jinýho.“
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Již desátým rokem v polovině října (13.- 16.)
rozsvítil Prahu Signal festival. Letos bylo

připraveno 15 instalací a na dvě připravené
trasy se vydalo více než 500 000

návštěvníků. 

Co nás potkalo...

 
          Prázdniny utekly jako voda a každý z nás si je užil jinak. Někdo byl v
Itálii, jiný zas v Chorvatsku, ale já si je užila ve stylu sportu, a to basketu.
          Na začátku prázdnin jsem byla doma a nic moc nedělala, ale asi druhý nebo
třetí týden v červenci jsem jela na příměstský basketbalový kemp Kolín. První týden
byl natolik skvělý, že jsem musela jet i na druhý, sice jsem nemusela, ale hrozně se
mi chtělo, a tak jsem přinutila mamku s tátou, aby mi koupili další turnus k svátku.
Rodiče byli hodní a přání mi splnili. 
          Když jsem byla na příměstském táboře tak jsem musela jet i na přespávací
tábor. Tam jsem byla s mou oblíbenou hráčkou Sárou, která mimochodem je i
mistryní České Republiky U12. 
         Po táboře jsme jeli na dovolenou do Sykovce. Sykovec je rybník ve Třech
Studních, které se nacházejí poblíž Nového Města na Moravě. Dovolenou jsme si
užili, akorát se nám moc nevydařilo počasí, ale stihli jsme vše, co jsme chtěli.
Dokonce jsme se byli podívat v Muzeu Žďár nad Sázavou. Toto muzeum je jako
stvořené pro mojí rodinu, jsou tam i dětské prohlídky.
          Když jsme přijeli domů, měla jsem chvíli čas, a proto jsem ho strávila s mou
kámoškou Eliškou Dvořákovou. 
          Poslední čtyři dny jsem strávila na basketbalovém soustředění, kde nás trenéři
pěkně unavili. Byli jsme úplně zničení, když jsme přijeli domů, tak už jsme se
připravovali do školy a najednou už prázdniny byly vtahu jako tátův smysl pro humor. 

Prázdniny

Buben

Foto: Ája, https://www.signalfestival.com/galerie/
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Co nás potkalo...

          My, třída 6.C, jsme se do projektu 72. Hodin
zapojili tím, že jsme se vydali uklízet cestu k Lipanské
Mohyle. 
          Vydali jsme se v počtu 20 dětí s paní učitelkou
Macháčkovou krátce po 8. hod. a štrádovali si to cestou přes
Broučkov a Království. Cestou jsme sbírali odpadky, abychom
ulevili přírodě. Partu kluků to po chvíli přestalo bavit, a tak se
vydali do lesa natrhat nádherné, ale ovšem jedlé houby.
Okolo půl desáté jsme dorazili k mohyle a s radostí jsme se
pustili do svačiny. Jelikož naše spolužačka Mia Ann Misíková
pochází z Lipan tak se od nás na Mohyle oddělila a odešla
 domů.
          Po cestě od mohyly jsme brali odpadky, které byli moc
těžké (lepší, než je táhnout tam a zase zpátky). Došli jsme do
Království ke kontejnerům a vyhodili nalezené poklady. 
 Cestou jsme sbírali také ořechy, někteří si utrhli i hrušku.
Naše největší sběratelka Lucie Chrudimská nám našla velice
starý a vzácný stroj času. 

72 hodin v 6.C
 

72 Hodin
v

6.C

Buben

          Žáci 6. A se v pátek 14. října vypravili do
parku v Kouřimi, kde se v rámci dobročinné
akce 72 hodin zapojili do údržby tohoto
městského prostoru. 
          Chlapci se chopili sestrojení kompostérů,
společně s děvčaty pak hrabali listí a pleli cestičky
v parku. Část třídy uklízela listí i na hřbitově. Akce
se uskutečnila za podpory Městského úřadu v
Kouřimi a měla pracovní název Čistá Kouřim. 

72 hodin v parku Na Hradbách

Co je to projekt 72 hodin?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR

konají již po deváté.
 

foto: Buben

Text a foto: paní učitelka Krombholzová
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         Pomáhat je pro nás samozřejmostí a radostí zároveň. Nic není nemožné a slovo „nejde“
neexistuje.
          Žáci 3. B a 5. A letos čelili výzvě, v rámci tohoto skvělého projektu, pokořit nejvyšší vrchol
České republiky a při té příležitosti vyčistit po neukázněných turistech cestu.
          Ve spolupráci s KRNAP a panem Cupákem se nám povedlo vyčistit hned tři turistické trasy
z Malé Úpy k chatě Jelence. V Malé Úpě jsme se vybavili pracovními rukavicemi, pytli na odpadky,
rozdělili se do tří skupin a každá se vydala po jedné trase. Děti pečlivě, zodpovědně a s nadšením
prolézaly okolí stezek. Co vše z lesa vynesly je neuvěřitelné. Nikomu z nás se nechtělo věřit, že kromě
papírků, lahví a plechovek jsme objevili i matrace, polštáře, železné konstrukce od čehosi, kabely
apod. To tam zřejmě žádný turista neztratil…. Pro děti bylo nepochopitelné, že mezi námi žijí lidé,
které napadne tento nepořádek naložit do auta a vyvést do přírody, než aby ho zlikvidovali ve
sběrném dvoře. K chatě Jelence se nám povedlo zbavit přírodu neuvěřitelných 64 kg odpadu. Všem
dětem tleskáme za jejich výkon a odhodlání.
          Po odpočinku jsme pokračovali na vrchol Sněžky už bez pytlů a bez pracovních rukavic. Měli
jsme před sebou tři kilometry do cíle. Počasí vyšlo nejlépe, jak mohlo, takže jsme si užili krásný výhled
na Polsko i Českou republiku. To byla ta nejkrásnější odměna za naši práci. V cíli jsme si odpočinuli,
posilnili se a zazpívali motivační píseň od kapely Mirai „Když nemůžeš, tak přidej“. Protože nám
počasí opravdu přálo, rozhodli jsem se sejít na Růžovou horu pěšky a odtamtud jet lanovkou do Pece
pod Sněžkou. Velice mile nás překvapilo, že většina dětí chtěla jít pěšky až dolů, takže nakonec jela
lanovkou jen malá skupinka. Je vidět, že jsou děti houževnaté, vytrvalé a dokáží nás přesvědčit o tom,
že zvládnou víc, než si mnohdy my dospělí myslíme.
          Za tak neuvěřitelný výkon bychom dětem rády poděkovaly a pogratulovaly jim. Dále si
zaslouží poděkování paní učitelka Petra Stará, která se uvolila nám při této akci vypomoci a také
dobrovolníci z řad rodičů a starších žáků naší školy, kteří pomáhali dohlížet a podporovat děti při
výstupu. Za spolupráci děkujeme spolku Rozmarýna a také panu Nerudovi, tatínkovi žáka z 5. A, kteří
nám poskytli finanční sponzorský dar, jímž jsme uhradili část faktury za dopravu. V neposlední řadě
děkujeme i rodičům žáků 3. B a 5. A za důvěru a podporu. Všem patří náš velký dík.
                  Třídní učitelky
       Renáta Vedralová a Martina Boumová

Co nás potkalo...
72 hodin – pomáhám, protože chci aneb čistá cesta na Sněžku
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Co nás potkalo...
72 hodin – pomáhám, protože chci

          Dívky z 8.A, 8.B, a 9.C
pracovaly na úpravě školní
skalky, pomáhaly ji
připravit k jarní renovaci.
Skalu, která byla zarostlá keři a
houštím, vystříhaly a vytrhaly.
Chlapci se také podíleli tak, že
zbytky odváželi do kontejneru
na bioodpad nebo sbírali jablka
u školního skleníku.

          Nejen žáci, ale také
maminky a dokonce jedna
babička, se zúčastnili
projektu „Ještě hezčí den“.
Vařili jsme, pekli, míchali,
mazali a chystali mnoho
dobrot, které jsme nabízeli
lidem kolem nás a přáli hezký
den. Děkujeme všem za pomoc
a za podporu!

72 hodin – projekt Ještě
hezčí den – třída IV.A

          Žáci 9.B vyjeli do Mateřské
školy Svojšice. Zde zabavili malé děti a
zpříjemnili jim den tím, že pro ně
přichystali zábavnou soutěž, ve které na
čas museli prolézt různými překážkami. 

Text a foto: paní učitelka Benešová

text a foto: paní učitelka Kolpaková

Danča a Terka
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Tipy na výlety

Ozdoby dávné doby 
Dvořákovo muzeum pravěku Kolín

10. červen 2022 9:00 – 26. červen 2023 17:00
Vydejte se s námi na poutavou procházku tisíce let starými pravěkými

ozdobami a jejich výrobními technologiemi. Vstupte do dávných časů a
vyrobte si vlastní šperk. Neváhejte a přijďte s celou rodinou.

Vstupné: Cena: 50 Kč Snížená cena: 25 Kč Rodinné vstupné: 125 Kč
Časová náročnost : 1,5 hodiny

Řezání a broušení kamenů v Geoparku Říčany
19. listopad 2022 14:00 - 17:00

Přineste si vlastní kamínek, v geologické laboratoři ho
rozřízneme a sami si jej vybrousíte a vyleštíte. U toho se
dozvíte mnoho zajímavostí ze světa hornin a minerálů!

Cena se odvíjí od počtu a velikosti kamenů.

Prohlídkový kruh 3TOP: Trojvstupenka do kutnohorských chrámů
1. leden 2022 – 31. prosinec 2022

Zahrnuje společné vstupné do tří nejkrásnějších církevních památek Kutné
Hory: Chrámu sv. Barbory, Kostnice a Katedrály Nanebevzetí Panny Marie

v Sedlci.
Cena: dospělí 300 Kč, senioři od 65 let, studenti od 15 do 26 let 230 Kč,

děti od 6 do 15 let a držitelé průkazu ZTP 95 Kč.
 

zdroj: kudyznudy.cz 

Český Grand Canyon – Velká Amerika
Je vápencový, asi 800 m dlouhý, 200 m široký, až 100 m hluboký zatopený lom. Místo je vyhledávané filmovými

společnostmi. Byly zde natáčeny scény např. do filmu Limonádový Joe, či pohádky Malá mořská víla. Nachází se v
těsné blízkosti obce Mořina. Oblast kolem lomů na Americe je plná pověstí a legend. Ta nejznámější vypráví o
hrůzném přízraku v německé uniformě SS jménem Hans Hagen, který se náhle vynořuje ze štol, zase se v nich
beze stopy ztrácí a má na svědomí řadu záhadných úmrtí či zmizení. Zařízení, s jehož pomocí Hagena můžete

přivolat, je umístěno v podzemní expozici hornictví ve staré důlní štole v Solvayových lomech.
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Královna Alžběta II. byla druhým
nejdéle vládnoucím monarchou
světa - vládla 70 let.

    Spíše známá jako Alžběta II.
Narodila se 21.dubna 1926 a
zemřela 8. září 2022. Dožila se 96
let!

Před koncem druhé světové
války Alžběta nastoupila do
armády, kde sloužila jako
řidička a mechanička. A v
Den vítězství se anonymně
se sestrou vplížila mezi
oslavující Londýňany.

V listopadu 1947 si Alžběta vzala
Philipa, prince řeckého a dánského.
Se svým budoucím manželem se
poprvé setkala jako 13letá na svatbě
Philipovi sestřenice. Podle svědků
to byla láska na první pohled, což
potvrzuje fakt, že si okamžitě začali
psát dopisy.

      Přestože byla populární, ne všichni Královnu milovali. V červnu
1981 při oficiálních oslavách jejích narozenin jeden mladík vyskočil
z davu a šestkrát na královnu, která právě jela kolem na koni,
vystřelil. Naštěstí se ukázalo, že náboje byly slepé.
Alžběta zachovala chladnou hlavu, svého koně zvládla ukočírovat a
pokračovala v jízdě. 
      Podobně si vedla i následující rok, když do její ložnice v
Buckinghamském paláci vnikl cizí muž. Královna zůstala klidná
a asi deset minut do příjezdu policie s ním mluvila.

Královna byla pro mnoho generací
velkým vzorem.

Nikdy nebude zapomenuta, to
jsem si jistá.

(zdroj: Wikipedie, novinky.cz,
Pinterest – Alžběta II.)

 

Zemřela královna Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska - Elizabeth Alexandra Mary Windsor.

Christen

     V Iránu jedna žena vyšla ven se špatně
nasazeným hidžábem, což je v této oblasti
protizákonné. Místní policie jí umlátila a
později žena umřela. Na protest si ženy v
Iránu stříhají vlasy a protestují v ulicích
Iránu. Kvůli protestům už umřelo 31 lidí a
vláda blokuje mobilní spojení a internet. 
                           (zdroj: irozhlas, aktuálně.cz) 

Zajímavosti ze světa

Niko
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Ptali jsme se...
,,Co by nemělo chybět v našem školním časopise?"

Karolína 7.B - V časopise
bych chtěla najít tipy pro
chovatele a nějaká fakta

o kočkách.

Denisa 4.A -
No, hlavně
asi hodně

vtipů!

Tonda 6.A –
Rozhodně nějaká

doporučení a recenze
na filmy, to mě vždy

bavilo si číst.

Nikča 8.A – Třeba
nějaké zajímavé

informace, fotky a
články z různých

výletů. 

Lukáš – Hele
třeba nějaké
novinky ze

školy a okolí.

Marie 6.C –
Různé

komiksy, ty
jsou super!

Terka 5.B – Chtěla
bych v něm najít

nějaké recenze na
filmy a seriály a

taky hodně vtipů.
 

Jenda 7.B –
Možná články
nebo nějaké

ankety o
učitelkách.

Eliška 5.A –
Něco o

zvířátkách a o
různých

návštěvách a
výletech do zoo.

Ptaly se Christen a Elen

Student skládá zkoušku.
Profesor se ptá: "Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?"

"Vaše otázky," odpovídá student.

Jak se říká osmi Hobbitům?
Jeden Hobbajt!

Při hodině zeměpisu:
"Kde leží Kuba,

Romane?"
"V posteli, má hrozný

kašel!"

Učitel vykládá o kyselině sírové.
"Děti, teď vhodím do té kyseliny zlatou minci.

Co myslíte, pokazí se?"
"Né" zvolalo jedno z děcek.

"Proč myslíš?"
"To byste ji tam neházel."9



7. A a 7. B letošní rok během projektu 72 hodin navštívili
Domov pro seniory a Mateřskou školu v Kouřimi.
 Jaké z toho měli pocity, co všechno se dozvěděli a jak se
jim to líbilo?

Mateřská škola

Kristýna Z:
Moc jsem si to

užila. Bylo
super jít

znovu tam,
kde jsem
vyrůstala.

Ptali jsme se...

Anička J: Bylo to
zvláštní, ale
zároveň smutné,
objevilo se tam
hodně
starých vzpomínek.
Vyráběli jsme
ovoce, co roste na
stromech a barvili
stromy.

Sebastian S:
Líbilo se mi,
jak jsme si

hráli na
zahradě a

malovali ježky.

Andrejka H:
Návštěva se mi

líbila. Našla jsem si
tam kamarádku

Kristýnku,
hrály jsme si a

vyprávěla mi vtipy.

Dan W: Bylo to
nostalgické, ale líbilo

se mi to, protože
jsem si mohl hrát

s dětma.

Štěpánka P: Bylo
to, jako kdybych

se vrátila do
dětství. Na

začátku se nás
děti bály, ale pak
už to bylo dobrý.

Michaela F: Děti byly
roztomilé.

Vzpomněla jsem si,
jak jsem tam byla

jako
malá se svou
kamarádkou.

Nejradši bych tam
zůstala navždy.

Anna B: Líbilo se mi, když
jsme si hráli s dětma na
zahradě. Měli tam velmi

dobrou rybičkovou
pomazánku a čaj.

Kateřina P: Působilo
to na mě hřejivě a

dojemně. Užila jsem
si to moc!

Denis Č: Bylo to fajn,
hlavně když jsme pro
děti udělali divadlo o

Červené
Karkulce!

Foto: M. Bí. 10



Všichni jsme si to moc užili! Zajímavý den!

Ptali jsme se...
7. A a 7. B letošní rok během projektu 72 hodin navštívili
Domov pro seniory a Mateřskou školu v Kouřimi.
 Jaké z toho měli pocity, co všechno se dozvěděli a jak se
jim to líbilo?

Domov pro seniory

Adéla K: S babičkami
jsme vyráběli

podzimního skřítka z
listí. Podívali jsme
se také jakou mají

nádhernou zahradu,
to mě opravdu

překvapilo!

Filip B a Radek V: S paní
Lacinovou jsme si

zahráli „Člověče nezlob
se!“. Moc se nám to

tam líbilo, mají pěknou
zahradu.

Elen B: Já jsem byla u
svého dědečka, zjistila

jsem, že jeho
nejoblíbenější

předmět byl tělocvik a
školu měl rád. Rád taky
chodil za mládí do lesa.

Táda P a Patrik M: Skvělý
zážitek. Paní Věra, s kterou

jsme trávili
dopoledne byla trochu

pomalejší, ale velmi chytrá!
Na své dětství ráda

vzpomíná. Naučili jsme ji hrát
prší.

Zita H a Edita F: Naše
paní nám řekla, že její

ZŠ byla v Horních
Krutech.

Měla ráda zeměpis a
zlobení. Na učitele

vzpomíná v dobrém.
Musela dojit

krávy a pomáhat v
domácnosti.

Užily jsme si to.

Anička Be, Andy M a Naty B: My jsme si
poklábosily s paní Marcelkou

Bohouškovou a moc jsme si to užily. Chodila
do školy za 2. světové války,

kde se učili německy. Bavil ji tělocvik a vaření.
Byla válka, poté revoluce

v r. 1948. „Nebylo to jednoduché, ale museli
jsme se přizpůsobit,

(nemluvit, nic nikomu neříkat a ze školy hned
domů).“ I přes to všechno

paní Marcelka ráda vzpomíná na dětství. A
má ráda naši republiku. „Celá

republika je pěkná, i Slovensko“

Kristýna S: Se spolužákem jsme balili do
balicích papírů prázdné krabičky

od prášků jako dekorační balíčky na
Vánoce a myslím, že se nám to docela
povedlo. Potom jsme chvilku obcházeli

pokoje a povídali si s babičkami a
dědečky. Hrozně mě překvapila

zahrada, moc se mi líbila! Christen11



Paní učitelka
Feierfeilová

původně učitelkou
být nechtěla,
chtěla se stát
právničkou. 

Na škole měla
nejraději

matematiku a
výtvarnou
výchovu.

Na učení se jí
nejvíce líbí

různorodost a
práce se
studenty.

Dříve učila na
střední škole v

Čelákovicích a u
nás na škole je

zatím spokojená

Nyní nejvíce
času tráví se

svoji pětiletou
dcerou a ráda
jezdí na výlety

U babičky má psa,
který tam jel
původně na

prázdniny a už
tam šestým rokem

zůstal.
Ptali jsme se na nějaký

nejvtipnější zážitek ze školy....
Učitelka říkala studentům, že
mají přijít na maturitní ples ve
slušném oblečení. Nejvtipnější

bylo to, že moderátor přišel
přesně před začátkem plesu v

teplákách...

Zajímalo nás, proč
paní učitelka dětem
vyká. Je to proto, že

je tak zvyklá ze
střední, kde to bylo

povinné.

Naopak
nejméně ráda
měla český a

německý jazyk.

Děkujeme za
rozhovor a paní

učitelce přejeme,
ať se jí u nás na

škole líbí. 

Ptali jsme se...
 Máme ve škole novou paní učitelku!  Redakce
vám o ní přináší pár informací...  

12 Ptala se Niko



No ze začátku se mi tam moc
nelíbilo, ale mám skvělou třídu,
tak je to skvělý
Líbí se mi hodně, mam fajn třídu a
lidi okolo taky.
Líbí se mi tam hodně, ale moc lidí.
Docela dobrý
Je to pecka
Strašně moc

Ano, mám jiné předměty. Jiné předměty, které mám jsou
Základy elektrotechniky, Společenské vědy (Prvák je to spíš
dějepis a v dalších ročnících např. psychologie), Technická
dokumentace, Materiály a technologie. Předměty mě baví,
ale někdy je to až moc mluvení a nic z toho.
Novou mám psychologii, pedagogiku a další, baví mě asi
nejvíc pedagogika a našly by se určitě i jiné předměty.
Máme navíc třeba suroviny, technologii, výživu atd. A nejvíc
mě stejně baví přestávky.
Ano, mám například základy zemědělské výroby a
podobné a docela mě to baví.
Mam např. základy elektrotechniky, je to pecka. 
Předměty tu jsou stejné jako na základce.
Mám strojírenství a je to nuda.

Po ZŠ se mi stýská. Nejvíc se mi
stýská po lidech a různých akcích.
Spíš ne, ale chybí mi někteří učitelé,
které jsem měla. 
Ani ne, ale chybí mi nějací učitelé a
kamarádi.
Občas jo, bylo tam pár fajn lidí.
Občas ano. Většinou po lidech
Stýská prostě po všech.
Jak kdy.

Na SŠ nikoho nezajímá, co si píšete, ale když si
nebudete psát, nebudete zvládat. Pište si vše, co učitel
říká, ukazuje. Prostě vše, co se týká učiva. Nikdo tam s
váma nebude zacházet jako na základce, berou vás jako
dospělé. Poslední věc co bych vzkázal je, abyste se
nenechali vyděsit řečma ve stylu, že 10% z celé třídy to
neudělá atd. Učte se.
Připravit se pořádně na přijímačky, naučit se učit a
pobrat toho co nejvíc ze základky, pak je méně práce s
učením :)
Nebojte se paní učitelky Niklové, hlavu vám neukousne.
Pořádně se v deváté třídě učte
Držím vám palce všem.
Učte se hodně 😂

Ptali jsme se....
Je to téměř dva měsíce, co chodí bývalí deváťáci na novou

školu a nás zajímalo, jak se jim tam líbí. 

Jak se Ti líbí na nové škole? 

Máš jiné předměty? Jaké? Baví Tě?

Stýská se Ti po ZŠ? Po čem nejvíce? 
Co bys vzkázal/a letošním deváťákům? 

Ája
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od 12 let
cena 770 Kč  

Dawn of Man 
Ovládni svět lovců mamutů! 
Žít v pravěku nebylo vůbec jednoduché. Místo zděných domů lidé obývali kožené
stany. Oběd si musel člověk nejprve ulovit v divočině, kde ho mohl klidně zblajznout
šavlozubý tygr nebo zašlápnout mamut. Pravěcí lidé však už nemusejí zoufat, protože
jim můžeš vyrazit na pomoc. V budovatelské strategii Dawn of Man!

Recenze
STRÁŽCE ZTRACENÝCH MĚST
SHANNON MESSENGER

Tato fantasy sága je novinka, a proto ji zatím mnoho čtenářů
nezná. Hlavní hrdinkou je Sophie Fosterová, které je v
prvním díle dvanáct let. Sophie žije mezi lidmi, až do svého
setkání s Fitzem, jenž jí vysvětlí, že je ve skutečnosti elf a
odvede ji do Ztracených měst – tajemné elfí říše. A tak
začínají Sophiina dobrodružství od seznámení s Gradym a
Edaline Ruewenovými, až po boj s povstaleckou skupinou
rozhodnutou ovládnout Ztracená města.
Sága má prozatím deset dílů, z nichž do češtiny je jich zatím
šest. 
Doporučuji tyto knihy všem fanouškům Harryho Pottera,
protože Strážce Ztracených měst se mu v mnoha směrech
podobá. Postavy jsou propracované, děj napínavý a
promyšlený.

Spisovatelka

Zdroj: Časostroj květen 2019

Pračlovek si čte vysvědčení svého syna a říká: "To, že
máš 3 z lovu chápu, jsi ještě malý. Ale, že jsi propadl z
dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!" Zmiňovat se je, když se z vás stává mina.

Tatínek kárá svého syna: "Pepíku, když bylo Lincolnovi tolik, co tobě,
tak se každý večer ve světle krbu učil!"     
"Jo, tati, jenže když mu bylo tolik, co tobě, byl prezident!"
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          Xenie se pevně přimkla k dračímu krku. Na tvářích cítila drsný dotyk tvrdých šupin. Nedívej se
dolů, opakovala si v duchu a pro jistotu zavřela oči. Po chvilce ucítila, že se Draceasovy tlapy
dotkly země. Otevřela oči. Draceas se znovu položil na břicho, aby mohla slézt. „Jsme tady,“
oznámil. Mladá čarodějka se se zatajeným dechem rozhlížela. Dno strže bylo písčité a vlhké.
Stěny se tyčily vysoko nad Xeniinou hlavou. „Tak dělej,“ sykl netrpělivě Draceas. „Vezmi tu hůlku a padáme odsud.“
Xenie pohlédla na svého společníka a přikývla. Draceas se zavrtěl a mrskl ocasem. 
           Dívala se kolem sebe. Očima zavadila o podivný klacek v písku. Zvedla jej a zajásala. Byla to její ztracená
hůlka. „Můžeme letět,“ usmála se na Dracease. Připnula si hůlku k opasku a vydrápala se na své místo na dračím
hřbetě. Draceas se se zafuněním postavil a vzlétl. Než se Xenie nadála, znovu se ocitli nad strží. „Říkalas, že mi
pomůžeš,“ připomněl Draceas a zamířil k horám. „Jistě,“ souhlasila Xenie. Pozorovala lesy pod nimi a zaječela, když
Draceas zničehonic zahájil klesání. „Nekřič! Rve mi to uši,“ zavrčel Draceas a hladce přistál. Poznala, že jsou na
úpatí Mýtických hor, jak se jim mezi lidmi říkalo. 
         Draceas stál uprostřed nějakého lesa před obrovskou jeskyní. „Rienanne?“ zavolal tiše. „To jsem já, Draceas.“
Z jeskyně se ozvalo zaškrabání drápů a vynořila se zelená dračice. Byla velká jako Draceas a oči měla podobně
zlaté. Pohybovala se však trochu neohrabaně a levé křídlo měla nepřirozeně zkroucené. „Draceasi!“ vykřikla
radostně a vykročila ke svému kamarádovi. Vzápětí se však zarazila. „To je člověk!“ vyjekla a couvla o pár kroků.
Vycenila zuby. Xenie se polekaně přikrčila. „Klid,“ řekl Draceas. „Xenie je kamarádka. Umí čarovat. Napraví ti to
křídlo, které ti zlomil ten padající strom. Věř mi.“ 
Rienanne chvilku zůstala na místě, ale pak nedůvěřivě přistoupila blíž. Draceas si lehl na břicho a nechal Xenii
sklouznout ze svého hřbetu. „Padající strom?“ zopakovala mladá čarodějka. „Ano,“ odvětil Draceas. „Před pár dny
se tudy prohnala strašná bouře. Popadalo mnoho stromů.“ Když se Rienanne také položila na zem, Xenie si
prohlédla její křídlo. Tiše zasténala. Rienanne si musela zlomit nejméně několik kostí. Xenie dokázala kosti kouzlem
přimět, aby opět srostly, ale nemohla zaručit, že Rienanne bude ještě někdy létat. A věděla, co létání pro draky
znamená. Uzemněný drak byl jako čaroděj bez hůlky. A ona si před chvílí vyzkoušela, jaké to je. Navíc létáním se
draci chránili před bazilišky – ne zrovna přátelskými příšerami, které se potulovaly v lesích. Přejela dlaní po
Rienanniných šupinách. „Zvládneš to?“ přerušil Draceas tok jejích myšlenek.
          Mladá čarodějka sevřela v pravé ruce hůlku. Rienanne k ní otočila hlavu a ona tak hleděla přímo do těch
zářivých očí. Přiložila konec hůlky na Rienannino křídlo. Začala odříkávat prastará zaklínadla, dokud se úplně
nevyčerpala. Ustoupila od dračice a těžce oddychovala. Tohle bylo nad její schopnosti. Riennane se nozdrami
dotkla svého křídla a sykla bolestí. „Pořád není zdravé,“ pronesla zmateně. Draceas pohlédl na Xenii. „Ne, to
není,“ souhlasil. „Ale proč?“ Xenie připnula hůlku zpátky k opasku. Bezmocně pokrčila rameny. „Nedokážu to,“ řekla.
Draceas a Riennane si vyměnili zklamané pohledy. Xenie se zamyšleně mračila. Muselo existovat nějaké řešení. Pak
se její tvář rozjasnila. „Já to nezvládnu,“ opakovala. „Ale znám někoho, kdo by mohl.“ …                                                       
                                                                      
                                                                             pokračování příště…

Proč draci nečarují

Spisovatelka

Pokračování příběhu z minulého čísla (Zima 2022)

Který hokejový tým podporují draci?
The Red Wings

Proč drak nerad bojoval s rytíři a šermíři?
Byl unavený konzervovaným jídlem.

Jaký je rozdíl mezi drakem a kouskem papíru?
Pro začátečníky nelze z draka vyrobit papírové letadlo.
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Sbírka pro pejsky

16

V rámci projektu SPOLU navštívila 4. A a 7. B psí útulek Alíkov v Kolíně
a děti se rozhodly, že uspořádají sbírku pro pejsky. 

Co jste se v útulku dozvěděli?

Max: Že zatoulané psy
odchytává policie. 

Alice: Některé psy přivážejí
zraněné (a v útulku je léčí).

Eliška: Dostávají od
lidí dary a pořádají

sbírky pro psy.

Patrik: Mají tam teď 26 psů.

Jirka: Odchytili najednou 16
zanedbaných pejsků od
majitele, který se o ně

nestaral.

Vláďa: Když se odchytí pes,
musí být pět dní v karanténě,
musí se odčervit a další věci. 

Mikuláš: O pejsky se stará pět lidí.



Projekt - Spolu 
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Malá foto ochutnávka z projektových dní (24.-25.10.) 



Žán, běžte zalít
květiny.

Ale milostpane
venku prší.

Tak si vezměte
deštník.

Chuck Norris
umí vymalovat
omalovánky...
OBYČEJNOU
TUŽKOU!!!

PIN ke kreditce
Chucka Norrise
jsou poslední

čtyři číslice čísla
Pí

Chuck Norris
dokáže zneškodnit

bombu i po
výbuchu.

„Proč zatahuješ ty
závěsy?“ ptá se

manžel manželky.
„V televizi říkali, že

má být celý den
zataženo!

„Dobrý den, nezlobte
se, hledám tady

vlakové nádraží.“
„Dobrý den, nezlobím

se, hledejte.“

Taxikář: „Bude to

250 korun, pane.“

Já: „Ouha, mám jen

235, nemohl byste

trochu zacouvat?“ Průvodčí: „Pane, to je
ale dětská

jízdenka...!!!“
Pán: „Tady aspoň
vidíte, jaké mají ty
vaše vlaky veliké

zpoždění!!“

Sešla se Mánička s
Hurvínkem.

Mánička řekne:
Hello.

Hurvínek: Jaký
haló, já tě slyším!

Pepíčku," kárá žáka paní
učitelka, "jak jsi mohl ve

slově objednávka napsat
é s háčkem…"

"To víte, paní učitelko,"
povídá Pepíček, "už
myslím na oběd."

 

Zábava
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Perličky ze školy:

Spartakus byl gladiátor ze Slávie.
Kdyby se Archimedes nekoupal, tak bychom ho dnes neznali.

Doplň pranostiku: Svatá Markéta hodila ... do žita.
Naši žáci doplnili - srb, svrb 

Horniny usazené, přeměněné a vymřelé.
Učitel při hodině chemie vysvětloval dětem, že vzorec vody

H2O znamená, že jsou tam dva atomy vodíku a jeden žák se
s úžasem zahleděl k umyvadlu a prohlásil: "Tak proto z tý zdi

vedou dvě trubky."

Soutěž
Vyhlášení výsledků čtenářské soutěže

Z kategorie dospělých zvládly dokončit výzvu pouze paní učitelky Bílková a Čiháková 

Kategorii 6.-9. třída jako jediná dokončila Martina Pexová 

V kategorii 2.-5. třída výzvu splnily: 
Marie Droščáková, Anežka Droščáková, Jana Pexová, Kristýna Pochová 

V kategorii prvních tříd zvládli výzvu dokončit: Daniel Snížek a Pavel Nedvěd 

Všem gratulujeme!  



J A K Ý L J I K V

J E Ž E K E N A E

A D Ý N Ě Ř A Š V

B S T O V A R T E

L I S T Í B V A R

K P A D T I A N K

O , T A R N H K A

H O U B Y Ý B Ř E

O Ř E C H Z E N .

Zábava

19

Najdi ve čtyřsměrce tyto podzimní motivy. Vyjde Ti
listopadová pranostika.

Šéfredaktor, grafik: Anna Nedvědová
(Ája)

 Korektor: Eva Damborská 
 

Časopis k nahlédnutí na stránkách
školy (www.skolakourim.cz) a na
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Při zkoušení:
"Jak rozeznáš jabloň od hrušně?" "Podle ovoce."

"A v době, kdy stromy nemají ovoce?" "Tak počkám."

http://www.skolakourim.cz/

