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7.-11.11. Proběhl na škole barevný týden
4.11.  Sázavský klášter - exkurze 7. B           

15. 11. Svíčkárna Šestajovice - exkurze 1. A, 1. B                                    

Informace

2. 11.  Volba povolání - Úřad práce Kolín 9. A 

9. 11. KMD - Divadlo ABC - Elefantazia                                  

8.11 Městská knihovna Kouřim 4. B                                   

28.11.  Malování oken - 2.stupeň
18. 11. Turistický kroužek - Sázava 

Stalo se
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16. 11. – Volba povolání - Úřad práce Kolín 9. A 

28. 11. Knihovna Český Brod - 3. B, 5. A
29.11. Muzeum Karlova mostu a Karla Zemana - 7. A, 7. B 

9. 11. Volba povolání - Úřad práce Kolín 9. A 

16. 11. Divadlo Kolín - Záhada hlavolamu 4. A

1.12. Knihovna Český Brod 4. C
2.12. Planetárium Praha - Naše bouřlivá planeta 6. tř.
5.12. Mikulášská nadílka pro 1. stupeň - 9. tř.
6.12. Kino Černý Most - 2. A/B
6.12. Zdobení stromečku Kolín - vybraní žáci ŠD
8.12. Předvánoční vystoupení pro rodiče 1. A, 3. C, 9. B, sboreček
8.12. Skanzen Přerov nad Labem 4. B, 5. B

12.12. Vánoční koncert Praha 4. C, 5. A
13.12. Skanzen Kouřim 1. A
13.12. Besídka v domově pro seniora ŠD
14.12. Skanzen Kouřim 3. A
14.12. Exkurze Sázava 4. A
15.12. Bubnování v haličce 
16.12. Červinkovský dům Kolín - turistický kroužek
17.12. Divadlo Praha 4. A s rodiči 

19.12. Clementas Mlékovice 3. B, 5. A
20.12. Dělám radost druhým - program 1. B a 5. A s rodiči
21.12. Vánoční talentová show - 2. stupeň

22.12. Ředitelské volno

23.12. - 2.1. vánoční prázdniny



Zprávy z parlamentu
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V listopadu proběhla 2 zasedání školního parlamentu.

Obědy - hodnocení ve třídách za říjen - uspěla vepřová na česneku s bramborovými
noky se špenátem, nejhůře byly hodnoceny obědy v pondělí  

Zasedání 8.11. 

Soutěž o oběd měsíce byla posunuta o jeden kalendářní měsíc. Na listopad vybrala 6. A kuřecí stripsy, 
 6. C na prosinec vepřovou na česneku s bramborovými noky a špenátem

Hodnocení akcí - Halloween se vydařil, nicméně na příště je potřeba více doladit obsazení porotní komise

V listopadu byl realizován barevný týden (7. - 11.11.), vzešly další náměty ohledně oblečení 
- vytvořit kostým historické osobnosti (leden 2023)

6. B - návrh účasti v akci Krabice od bot 

Návrh na vánoční show pro druhý stupeň v haličce

Zasedání 22. 11. 

Žáci chtějí nový automat na potraviny - byl jim vysvětlen tzv. ,,pamlskový" zákon

Schválena talentová show druhého stupně, proběhne v haličce 21.12. 

Barevný týden

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

Foto: paní učitelka
Hrebíčková



Co nás potkalo...
Projekt Spolu 
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          Před podzimními prázdninami proběhly na škole projektové
dny. V pondělí 24. a v úterý  25. 10. měly vždy dvě třídy připravený svůj
společný program. 
Například v 7. A a 6. A vyráběli různé deskové hry a připravili si
orientační běh v okolí školy. 8. A s 5. A vytvářely pro 1. A  cestu                 
 za pokladem plnou nejrůznějších úkolů. 6. C se 4. C společně tvořily
veliký plakát na téma ,,Spolu" a připravily si divadelní představení. Třídy
1. A, 3. C, 6. A a 9. B společně zkoumaly vesmír. Dozvěděly se spoustu
věcí o Sluneční soustavě, o specifikách astrologie a astronomie a odhalily
tajemství vesmíru v praxi. Ve třídách 4. B a 2. A si děti zlepšovaly
vzájemnou komunikaci a pochopení, procvičovaly si gesta a mimiku.
          Projekt byl velice vydařený, žáci se učili vzájemné spolupráci napříč
třídami i ročníky.         

V rámci projektu Spolu byla 4. A a 7. B na návštěvě
útulku Alíkov v Kolíně, pro který následně

uspořádaly sbírku. Všem dárcům velké díky.   

Foto: Ája



Co nás potkalo...

         První den projektu jsme se s 9. A věnovali temperamentu.
Rozděleni do čtyř skupin jsme vytvářeli projekty a na odpolední
vyučování se setkali s 9. A a vzájemně si své výtvory představili. Příštího
dne se naším hlavním tématem staly tradice různých zemí Evropy. Na
konec projektu si pro nás 9. A nachystala překvapení, tradiční české
vánoční jídlo, za které jim moc děkujeme. 
                                                                                 -  Spisovatelka

 

            Před čtyřmi roky v první třídě nám naše současná paní
učitelka se svojí tehdejší třídou připravila podobný projekt, který
jsme nyní zopakovali pro prvňáky. 
            Hned jak se paní učitelka Boumová stala naší třídní učitelkou, chtěli
jsme udělat podobný projekt pro 1. třídu. Teď jsme v páté třídě a jdeme
na to. Vytvořili jsme 14 stanovišť např. Poznávání pohádek, Puzzle, Sporty
a nakonec museli žáci první třídy najít poklad, který byl ukryt v areálu
sportovní haly. Když našli poklad, předali jsme ceny a všichni jsme šli do
školy na oběd.

              My 8. B jsme si pro 3. B připravili projekty o našich 
 sousedních státech. Zahrnuli jsme vše - tradiční jídla, známé
osobnosti, velká města a přírodu. Děti následně dostaly něco jako
cestovní pas. Třeťáci si pro každého z nás připravili význam a původ
našich jmen a znamení zvěrokruhu. Taky nám upekli bábovku, za
kterou děkujeme.

 

Cesta za pokladem

Projekt spolu v 9. A a 9. C

Projekt spolu v 8. B a 3. B

Projekt Spolu 
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Miky

Foto: Ája



             Tak jako všichni deváťáci před námi jsme i my letos navštívili Úřad
práce v Kolíně. Dvě jejich pracovnice nám pověděly o trhu práce, typech škol 
 a výběru zaměstnání. A pak jsme se už mohli pustit do testu, který nám měl
pomoci s výběrem povolání. Pro ty, kteří už měli test hotový nebo na něj čekali,
byla připravena hra. Z vybraných písmen jsme měli poskládat co nejvíce
povolání. 

Za písemnictvím do sázavského kláštera
           Nedaleký sázavský klášter se stal cílem exkurze 7. B, která se
uskutečnila 7. 11. Děti se seznámily s historií kláštera, s životem mnichů,
pokochali se i restaurovanými malbami. Na závěr si vyzkoušely psaní
staroslověnštinou, která se zde používala, a každý si své dílko i opečetil.
Písařská dílna se všem líbila.

Co nás potkalo...

 

Devítky vyrazily na Úřad práce do Kolína

Spisovatelka 

Halloween v družině
Děti ze školní družiny tvořily postavičky z
dýní a ozdobily vstup do školní družiny.
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Foto: Bí

Foto: ŠD



          C02 liga je celorepublikový školní program na téma Změny klimatu.
Jedná se o soutěž, ve které nesoutěží školy mezi sebou, ale každý tým ,,soutěží    
 s časem", aby se mu podařilo omezit produkci skleníkových plynů a zabránilo se
nebezpečnému oteplování planety. 
          Někteří žáci z 9. B se tohoto projektu účastní a právě pracují na 1. misi, ve
které se s problémy klimatických změn seznamují. Proběhla hodinová diskuze,
při níž jsme si vytvořili myšlenkovou mapu. Snažili jsme se propojit lidskou
činnost s důsledky, které to pro naši planetu má. Zjistili jsme, co vše spolu
souvisí, a shodli se na tom, že bychom mohli v takové diskuzi klidně pokračovat
celý týden. Přes podzimní prázdniny se každý pokusil vyjádřit své pocity z tématu.
Nakonec jsme vytvořili prezentaci s informacemi, které jsme získali, a vše
vysvětlili na besedě 4. C. 
        Naše nápady a výtvory najdete také na nástěnce u šaten.        

 

 

Co nás potkalo...
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CO2 liga

Tým Tygříci

Foto:Ája



 

V sobotu 26.11. byl v Kouřimi zahájen letošní advent rozsvícením
stromečku na náměstí. Součástí akce byly vánoční trhy. O doprovodný
program se postarali žáci mateřské školy, ZUŠ, obou základních škol a také
svatoštěpánský sbor.

Co nás potkalo...
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V pondělí 28.11. proběhlo ve škole malování oken se zimní/vánoční
tématikou. Každá třída z 2. stupně nominovala 3 malíře, kteří strávili
odpolední vyučování zdobením našich oken. Malby se moc povedly.  Zde malá
ukázka, na ty ostatní se přijďte ke škole podívat sami... 

Kouřimské náměstí se rozsvítilo

My jsme na Vánoce připraveni

Zasněžená Kouřim
Svatý Martin přijede na bílém koni. Tuto pranostiku asi každý zná. Poslední
roky to nebývá moc pravda, ale letos v Kouřimi 11.11. sníh byl! Teda pouze
umělý, protože se zde natáčel film Ballerina, ve kterém hraje Keanu Reeves. 

Foto: Ája, internet

Foto: Ája, Bí

Foto: Ája



Unikátní kostnice pod kostelem Všech svatých na hřbitově v Sedlci u
Kutné Hory je vyzdobena téměř výhradně lidskými kostmi – ostatky
celkem 40 000 zemřelých, pozůstatky z morových epidemií a obětí

husitských válek.
Dnešní podoba hřbitovní kaple v Sedlci u Kutné Hory, která byla

postavena na konci 14. století, je výsledkem barokních úprav
provedených J. B. Santinim Aichlem na počátku 18. století a celkové
obnovy z druhé poloviny 19. století, součástí které bylo dotvoření

dekorace vnitřního prostoru z lidských kosterních ostatků
 
 
 

 

Zlatá ulička – jedno z nejromantičtějších míst Pražského hradu
 Pražský hrad – Okruh B: Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá

ulička, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Dlouhá řada drobných domků je jedno z nejmalebnějších
míst Prahy. Romantická pověst spojuje název uličky s
alchymisty na dvoře Rudolfa II., kteří zde však ve
skutečnosti nikdy nebydleli. Zdejší pitoreskní prostředí
zaujalo řadu spisovatelů a výtvarných umělců, žil zde i
spisovatel Franz Kafka. V domcích se nachází různé
expozice a prodejny.

 
Časová náročnost

1,5 hodiny
 

Astronomický orloj je geniální přístroj, který po celá staletí ukazuje nejen
čas a datum, ale i polohu Slunce, fáze Měsíce, astronomické cykly a svátky

křesťanského kalendáře. Technický zázrak, který již dlouhých 600 let
udivuje doslova celý svět

 

Tipy na výlety

zdroj: kudyznudy.cz 
Karolína Holubová

Kostnice Kutná Hora – Sedlec

 

Cena: 160 Kč
Snížená cena: 120 Kč 

Časová náročnost
1,0 hodina

 

Vstupné
Cena: 250 Kč

Snížená cena: 125 Kč
Rodinné vstupné: 500 Kč 

 
 

Pražský orloj – jediný na světě měří babylonský a staročeský čas
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U nás ve škole proběhl na konci října Halloween. Jaké měli
žáci masky, jak dlouho jim trvalo masku vymyslet a

zrealizovat, a hlavně, jak se jim to líbilo?

Moc se mi to líbilo a byla to
zkušenost do života. Prvňáci jsou

šikovní. Všem to šlo, některým
trochu méně. Užívali si to, měli

radost. 

Tento den jsem si velmi užil, děti
byly hodný, chytrý i zmatený. Měl

jsem stanoviště s bludištěm.
Dětem hodně dlouho trvalo k

nám přijít, to čekání mě nebavilo.
Ale pak přišly, bylo hezký, jak byly

malí. To bludiště muselo být
lehký, protože jsou to přeci

prvňáci. 

Stanoviště č. 4 
Děti musely skládat obrázky a

dělat různé úkoly s čísly. Některé
obrázky byly těžké, ale všem to

šlo. Číslice byly pro všechny
lehké. Můžu říct, že děti byly

šikovné a nebály se komunikovat.

Byla to sranda, přinesli jsme si
lavičku a připravili jsme se na
prvňáky. Bavilo mě to, jak byly

děti rády, když jsem dodělal
motýla. Bylo to super. Na to, že to

jsou prvňáci, tak byli šikovní.

Líbilo se mi to, protože je to nová
zkušenost. Děti se snažily. Jsou
šikovný. A jsem ráda, že jsem

mohla poznat letošní prvňáčky.
Ráda bych si spolupráci s nimi

zopakovala.

Moc se mi to líbilo. Prvňáčci byli
šikovní a pracovití. Počítali

příklady. Líbilo se mi jim dělat
radost.

Ptali jsme se...

Stáska z 8. C:

Na Halloween jsem
byla za Luigi. Kostým

jsem vymýšlela a
sháněla dohromady
tak 2 dny. Halloween

se mi líbil hodně.

Verča z 9. A:

Byla jsem převlečená
za zdravotní sestru.

Vymýšlela a sháněla to
Anet. Bylo to super. 

Áďa z 9. A:
Společně s Nikčou jsme

šly za piráty. Kostým
jsme složily z toho, co

jsme našly doma, a
trvalo nám to tak 10

minut. 

 Měl jsem
nějakou
svítivou

masku, kterou
jsem si vzal z

domova.
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Áďa z 8. B
Šla jsem za studenta

Bradavic, část kostýmu
jsem si půjčila od

kamarádky. Za mě byl
Halloween povedený.

Niki z 6. A
Na sobě jsem měla

jen tričko
pokreslené

červenou barvou,
která měla

připomínat krev,
dělala jsem to

hodinu a líbilo se mi
to hodně.

Pepík z 8. A

Vítek ze 7. B

Masku upíra jsem
vymýšlel  3 minuty.

Halloween ušel.

Anička ze 7. A
Udělala jsem si

make-up kostlivce a
kostým jsme

koupily s mamkou
na internetu a bylo

to v pohodě.

Ptali jsme se, jak se vydařila cesta za pokladem, kterou tvořili žáci
8. a 5. A pro první třídu v rámci projektu "Spolu".

Foto: Ája



Připomínali jsme si Mezinárodní den studentstva. V
hodinách dějepisu a vlastivědy čekala žáky v

prostorách šaten stezka s 15 otázkami k tématu       
 17. listopadu. Po správném zodpovězení všech

otázek vyšla tajenka. 
Tento svátek je úzce spjat se Sametovou revolucí, díky

které žijeme již 33 let ve svobodném státě. 
Ale co je vlastně ta svoboda? Na to jsme se ptali

našich spolužáků...   

Samostatné
rozhodování.

Volnost.

Můžeme si
dělat, co
chceme.

Volnost.

Volnost a
svoboda slova.

Můžu
cestovat.

Mít práva. Mít možnost
projevovat názor a

nebýt za to potrestán.
Mít možnost jít ven

nebo dělat cokoliv, když
chci. Vybrat si školu a
studovat. V podstatě

volnost.

Právo dělat si,
co chci.

Mít právo něco
udělat podle
vlastí vůle. 

Právo žít volně,
můžu si dělat,
co chci pokud

to není
zakázané. 

Volnost,
žít svůj
život.

Fortnite.

Nezávislost.
Svobodně žít a

ničeho se
nemusím bát.

Můžu studovat a
dělat, co mám

ráda.

Práva, ale i
povinnosti

Vlastní
názor,

chození ven,
free life.

Když mi nikdo nerozkazuje.
Když můžu být sama sebou
a můžu nosit, co chci. Také

když můžu projevovat
vlastní názor, za který mě

lidi neodsuzují. Když mohu
dělat věci podle mě. Nikdo
mi nezakazuje věci, které
jsou pro mne potřebné.

Mám volný život,
můžu se svobodně

rozhodovat, ale
mám nějaká práva

a povinnosti. 

Jsme
zodpovědní,

sami za
sebe,

volnost.

Klid, hezký
domov a auto,
hry-natáčení,
hudba nahlas,

práce.
Volnost. Nikdo nás
nenutí do ničeho,

co nechceme.
Nemusíme se

nikým/ničím řídit.
Nikdo nás

neomezuje. 

Svoboda pro mne
znamená nestydět se a
nebýt odsuzován/a za

svoji sexuální orientaci,
mít možnost vyjádřit svůj
názor, aniž by mě někdo
za to soudil. Aby každý

měl stejná práva a nebyl
za něco odsuzován. 

Můžu mít svůj
vlastní názor,

můžu
poslouchat, co
chci, otevřené

hranice.

Volnost, můžeme si
v rámci možností
dělat, co chceme.
Máme svá práva.

Můžu
cestovat a
nebojím se

říct svůj
názor.

Svoboda je
paní učitelka,
kterou máme
na hudební
výchovu. =D

Být sám sebou,
mít volno, náš
svět, který se

dělí mezi
správný lidi.

dělat si, co mi je
příjemné

 cítit se volně
 dělat si, co chci, ale
aby to neubližovalo

ostatním
pohybovat se volně

skoro kdekoliv

dělat si, co chci, ale jen
pokud je to v souladu

se zákonem
moct se vyjádřit

bavit se s kým chci
moct mít vztah s kým

chci
moct milovat koho chci

moct se učit, co chci

Svoboda pro mne znamená
pohodu. Chvíle, kdy můžu

cokoliv a kdykoliv.
Samozřejmě ne vše, ale
myslím tím, že můžu jít
kamkoliv mě napadne.

Znamená pro mě
rovnoprávnost. Znamená pro

mě chvíle, kdy se můžu
svobodně rozhodovat a volit!

 

Ptali jsme se...
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Jaký rok byla nejvyšší
návštěvnost festivalu?

 
První ročník (vlastně mu teď

říkáme nultý, jelikož nebyl ještě
vzpomínkový na Petra Muka),

spojený s oslavami 650 let města
Kouřim byl vlastně nejhorší

vzhledem k počasí, které bylo
tenkrát dost kruté. Na místě bylo
pod podiem ve větru pár desítek
statečných. Ale jak se říká, co se
rodí v bolestech.... :). Ten další,
bohužel už se smutnou náplní,
nás návštěvností neuvěřitelně

překvapil. Očekávali jsme s
několika stovkami vstupenek a

klobás návštěvnost cca 400 - 500
lidí, ale dle odhadu nakonec

dorazilo cca 3 tisíce lidí!

Na jakém ročníku bylo nejvíce kapel a slavných osobností?
 

Na každý ročník se snažíme pozvat někoho, kdo zaujme a přiláká.
Kouřimská skála je rodinný festival, takže musíme myslet na všechny
věkové kategorie a žánrové požadavky. To právě není jednoduché a
všechny nikdy neuspokojíte. Snažím se vždy při výběru nemyslet na

sebe, ale koukat se na vše tak nějak s nadhledem, abych uspokojil co
nejvíce lidí. Kouřimská skála je hlavně o posouvání odkazu

mimořádného zpěváka, ale i člověka Petra Muka, jak já říkám "dál
vesmírem". Máme velkou radost, když si jeho písně přijedou zazpívat

kromě Petrových souputníků i zpěváci mladší generace jako letos
např. Adam Mišík nebo Milan Peroutka. To nás těší asi nejvíc.

 

Ptali jsme se...
Kouřimskou skálu již někteří možná znáte, ale co kdybychom se
na ni podívali trochu z jiného úhlu? Rozhodli jsme se, že uděláme
rozhovor s duchovním otcem festivalu - Tomášem Waschingerem.

 

,,Při procházkách skálou před lety jsem si
vždy představoval, jak na té louce sedí

lidé na dekách, poslouchají muziku nebo
sledují divadlo. To byla má vize, kterou

jsem se rozhodl zrealizovat."

Jak vás napadlo uspořádat
festival Kouřimská skála?

Je nějaký rok, na
který nejraději

vzpomínáte?

To je těžká otázka, protože
se všechny zatím vydařily,
tak mi jich většina už splývá,
ale s odstupem to bude asi
ten letošní, který jsme si
všichni po dvouleté
covidové pauze nesmírně
užili.

Naopak jaký rok
byl nejméně
povedený?

Již zmíněný první. Ale i tak
ho mám vlastně rád,
jelikož to byl ten "porod"
:).
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Jak dlouho chcete ještě festival
pořádat?

To nevím. Zatím nemáme v
úmyslu tradici ukončit, ale může

se stát, že to prostě už
nezvládneme. Na přípravě a

průběhu festivalu se podílí vlastně
2 rodiny a přátelé. Není to žádný
velký tým. Finanční riziko je velké.

V případě, že by třeba nevyšlo
počasí a lidé nepřišli, tak to festival

ekonomicky položí, jelikož jsme
zavázáni náklady uhradit.

 
Obnáší festival hodně starostí? Jak

je organizace časově náročná?
Opravdu je! Dnes máme skoro přesně

2 měsíce po letošním ročníku, ještě
nemáme vše uzavřené a už

připravujeme ročník 2023. Málokdo si
to umí představit. Máme už

zpracovaný takový manuál, naše know
how, které čítá stovky jednotlivých

úkolů, které si během roku
odškrtáváme. Je to nespočet schůzek,

stovky emailů, telefonátů, najetých
kilometrů, vyplňování tabulek atd. To je
v průběhu roku. A pár dní před a v den
"D", to už je opravdu hukot :). V mém
případě jednak na straně organizace,

ale i na podiu, kde většinou hraju ještě
ve dvou kapelách.V jakých skupinách jste hrál?

 
Chronologicky: Šok, Dejvický nářez, Lucie,

Jižní pól, Window, Amsterdam Ilony
Csákové, PM Band Petra Muka,

Vivaldianno, Všichni svatí, B.lues, Lament
Báry Basikové. Jinak jsem působil i jako
studiový hráč a nahrál desky zpěvákům:

Jiří Korn, Dan Nekonečný, Monika
Absolonová, Ilona Csáková, Petra Janů a

další.

Jaké byly vaše začátky v hudbě?
 

Strašně rád na ně vzpomínám. Souvisí to se střední
školou, kdy jsme na gymplu založili první naší

kapelu Šok. To se prostě hrálo hlavně kvůli holkám.
To mělo ten správný náboj! Dodnes jsem s klukama

v kontaktu, vždycky se rádi vidíme. Cvičili jsme v
Praze po sklepích a bubny jsem převážel i tramvají.

Jsem samouk, pořád jsem poslouchal Collinse,
Copelanda z The Police, jak to tam kluci hrajou, a

učil se od nich. Dnes máte obrovskou výhodu třeba
v YouTube, kde máte na všechno návody a můžete
se podívat všem svým idolům přímo "do kuchyně".

 

 
Máte nějaké oblíbené

kapely/zpěváky?
 

Jsem, jak se říká, žánrově velmi
rozkročen, poslouchám kromě

dechovky všechno podle
momentální nálady. Od bigbítu

po vážnou hudbu. Ale asi
největší mí favorité jsou Peter

Gabriel, Phil Collins, kapely The
Police, Depeche Mode, Simple

Minds. Ze současných
Coldplay.

Lucie

 

Ptali jsme se...

A
B

C

D

E F
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Čím se dnes živíte?
 

Provozováním penzionu Apartmány č.p. 9 na
kouřimském náměstí, organizováním kulturních

akcí (i když to je spíš koníček). Moc mě to baví, jsem
stále v kontaktu s lidmi a ta práce je strašně

rozmanitá. Jelikož jsme malý penzion a ne velký
hotel, tak si všechno, na co mají hotely své

manažery, dělám sám. Od rezervací ubytování,
přes marketing, údržbu, ekonomiku po zalévání
kytek. Při organizování akcí využívám zkušeností,

které jsem nabyl jako aktivní muzikant, a vlastně s
empatií k tomu, co umělci potřebují, se snažím do
Kouřimi přinést vždy něco, co Kouřimáky kromě

toho, že pobaví, i něčím obohatí.

Jaké byly vaše nejoblíbenější předměty
ve škole?

 
Na základní škole jsem měl moc rád

nepovinný předmět, který jsme jako jediná
škola měli - šachy. A asi třeba více dějepis,

přírodopis, tělocvik, hudebka apod. než
matika, fyzika, chemie. Jinak se přiznám, že

jsem před školou dával vždy přednost
koníčkům, a to byl fotbal a pak muzika.

Kdybych mohl vrátit čas, tak bych to určitě
otočil a rozhodně kromě gymplu rád

dostudoval třeba psychologii, politologii nebo
marketing. Baví mě to, dá se říct, že i dnes

vlastně prahnu po vzdělání, ale už se to těžce
dohání a paměť je trochu opotřebovaná :).

Prosím, podělte se s námi o nějakou historku ze školních let. 

           Nenapadá mě jedna konkrétní, ale díky vaší otázce (a za to díky😊), se mi vybavily a vrátily nálady z
let, kdy jsem jezdil na víkendy a prázdniny k babičce, dědovi, tetě a strejdovi do Kouřimi. Bylo nás
dohromady šest bratranců, takže jsme samozřejmě vymýšleli nejrůznější blbiny. Nejvíce mě ale bavilo
chodit s dědou, Václavem Trojanem, po městě. On byl zámečník, tak když si někdo zabouchl nebo ztratil
klíč, byl děda taková pohotovost. V dílně mi upevnil kus železa do svěráku, dal mi pilník, a to byla pro mě
ta nejlepší zábava. Ještě když mi řekl, že to je strašně důležitý úkol. No, a babiččina kuchyně, to byla
pohádka. Jsem k našemu domu v č.p. 47 na náměstí „připoután“ už odmala. Bylo to tu vždy ale trochu
strašidelný, hlavně to podzemí, tady fantazie pracovala na 100 %. Dost jsem se tu bál. Časem strach
přešel do fáze respektu a pokory. 
           Při vzpomínání jsem si také vybavil hodně knížek z dětství, které mi otevíraly dveře fantazie
kamkoliv po světě nebo ještě lépe do vesmíru. Který kluk by tenkrát nechtěl být kosmonaut? Četl jsem
hodně Jacka Londona, Raye Bradburyho, Ludvíka Součka nebo Miku Waltariho, jehož kniha Egypťan
Sinuhet mě zasáhla vůbec ze všech nejvíc. Z její moudrosti může člověk čerpat celý život.

           V dobrém vám závidím, že jste teď ve fázi toho objevování a fantazírování. Užívejte si dětství, dokud
to jde, sněte, nebojte se nastavovat si vysoké cíle. Nedostanete se třeba úplně na vrchol, třeba nebudete
úplně Ester Ledecká nebo Billie Eilish, ale budete mít velkou motivaci na sobě pracovat a jen míra talentu
a vytrvalosti vám dá limit, kam až to dotáhnete! To je má osobní zkušenost, kdy jsem si dal za cíl hrát se
Stingem, ale dotáhl jsem to „jen“ na doprovázení českých předních hudebníků a celebrit. 

         A hlavně pamatujte na to, že se vzděláváte a učíte kvůli sobě. Co teď zanedbáte, by vám pak mohlo
hodně chybět. Vím, o čem mluvím :) .

Moc děkujeme za rozhovor a přejeme, ať
se vám daří v  profesním i osobním životě. 

Danča a Terka

Ptali jsme se...
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Počet lidí na
planetě dosáhl 8
miliard. Vědci se
domnívají, že v

roce 2055 nás tu
bude 10 miliard. Mistrovství světa ve fotbale se

letos koná v Kataru. Katar je
asijský emirát ležící na

poloostrově vybíhajícím z
Arabského poloostrova. 

Netradičně se koná mistrovství   
 světa v zimě.  Začalo 20.
listopadu. Skupinová fáze

nabídne čtyři zápasy denně po
dobu 12 dnů, finále proběhne 18.

prosince. 
Máte svůj tip na vítěze?

Joe Biden oslavil
osmdesáté

narozeniny a stal se
tak nejstarším

prezidentem USA.      V Egyptě se      
v listopadu
konala 27.

konference OSN
o změně
klimatu. 

Poblíž italské vesnice San
Casciano dei Bagni objevili

archeologové skrýš 24 etruských
a římských bronzových soch.

Nález  obsahuje drobné
bronzové repliky částí lidských

těl, které házeli nemocní,
doufající v uzdravení, do
termálních vod svatyně. 

Víte, že si můžete koupit
vlastního žraloka, delfína, ledního
medvěda nebo želvu? Jasně že ne

přímo domů, ale na stránce
ClubOcean nabízí ke koupi

náramek s možností sledovat
zvolené zvíře při jeho cestách ve

volné přírodě, zároveň tak
podporovat i jeho ochranu. 

Více informací na:
https://eu.clubocean.co/

Zajímavosti ze světa

Zdroje: Novinky.cz, refreshcz, instagram,
Sport.cz,

Niko
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         Tento film bych doporučila všem, kteří mají rádi záhady, drama a
dobrodružství. Film má 2 hod. 8 min.
Než se ale kouknete na tento film, nezapomeňte zhlédnout 1. díl.

 
Kája

         Patnáctiletý chlapec Eragon dosud žil poklidným životem na farmě
svého strýce. Od vesnického vypravěče slýchal příběhy o dávných Dračích
jezdcích, nikdy by jej však nenapadlo, že se stane jedním z nich. S mladou
dračicí Safirou se musí vydat na cestu po Království a zachránit poslední
dračí vejce z rukou krutého Galbatorixe. Uspějí a zachrání tím draky před
vyhynutím? Nebo se stanou Galbatorixovými sluhy?
Tuto knížku bych doporučila všem fanouškům fantasy.
                                                                                                        Spisovatelka

Recenze
Enola Holmes 2

Doporučeno od 10 let

          Enola vyšetřuje případ zmizelé dívky Sary  Charmam. Tento
případ však nebyl jednoduchý, a proto jí s ním pomohl její bratr
Sherlock Holmes a její kamarád Tewkesbury. Případ vyřeší, ale tím
příběh zdaleka nekončí.

Odkaz Dračích jezdců
Christopher Paolini

 

Odkaz Dračích jezdců
Christopher Paolini
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Wednesday

Doporučeno od 13 let

              Znáte Addamsovu rodinu? Tato strašidelná,
černou barvu milující rodina pochází už z konce třicátých
let 20. století a dočkala se několika různých zpracování.     
Nejnovější dílo na toto téma je od 23.11. k vidění na
Netflixu, a to osmidílný seriál Wednesday.  
              Wednesday navštěvuje střední školu Nevermore
a snaží se vyřešit sérii vražd a záhad. Za mě a pár
známých je to super seriál, při kterém si navíc skvěle
procvičíte angličtinu. 

Seriálový nadšenec

Zdroj obrázků- Google



 
Áďa

Recenze
Black Panther - Wakanda Forever

         Po smrti Black Panthera upadá Wakanda do velkého smutku. Ostatní státy
se Wakandu snaží připravit o vibránium (drahocený kov) a pomocí nového
stroje, který byl vyroben mladou studentkou Riri, objeví zásoby vibránia v moři.
Vibránium však patří nové civilizaci s vedením tzv. Namora. Namor se chce světu
pomstít za všechno, co mu provedli, a především se chce zbavit Riri. Na svou
stranu se snaži dostat i Wakandu, která však s jeho ideály nesouhlasí.

          Lily se odstěhuje do Bostonu se svým cílem. Otevřít si květinářství. Potká
úžasného neurologa Ryla, který má své ambice, chce být nejlepší ve svém oboru.
Jeho sestra se stane Lilyninou nejlepší kamarádkou a pomáhá v květinářství. Ryle
se pro ni jeví jako perfektní muž. Avšak zdání může klamat. Vyhne se Lily své
minulosti?

Doporučeno od 12 let

It Ends With Us - Colleen Hoover

          Je to jednoznačně jeden z nejlepších MCU filmů, nejvíc emotivní, nejvíc
vážný, skvěle napsané postavy a výborný záporák. Vše je skvěle uděláno do
vzpomínky Chadwicka Bosemana.

          Pokud se rozhodnete přečíst knížku, doporučoval bych si zkontrolovat
varování, aby vás nepřekvapilo nějaké citlivé téma.

          Tahle knížka je docela známá po internetu, za mě ale nenaplnila úplně mé
očekávání, které jsem původně měla. Změnila ale můj pohled na násilí v
domácnosti a skvěle ho vystihla. 

 
Áďa

Máme my to ale hodného, chytrého psa.
Každý den nám nosí noviny – a to jsme si ani

žádné nepředplatili! 

„Haló, dovolal jsem se do pojišťovny?“
„Ano, dovolal.“

„Jsem pojištěn na srážku se zvířetem?“
„Ano, jste, jaké zvíře jste srazil?“

„Rybu...“

 
Recenze k výrobku: „Koupil jsem přítelkyni a je super.”
Odpověď jiného uživatele: „A kde jsi ji koupil a za kolik?
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          Čarodějka Xenie ztratila svou hůlku a proto uzavřela dohodu s drakem. On jí pomůže získat zpátky
hůlku a ona uzdraví zlomené křídlo jeho kamarádky. Nyní Xenie s Draceasem shánějí čaroděje, který by Xenii
propůjčil část své magie, aby mohla splnit svůj slib.

          Xenie byla zvyklá jezdit na koni. Jízda na drakovi pro ni byla úplnou novinkou. Znovu seděla na
Draceasově hřbetě a rukama objímala jeho krk. Zelený drak mířil pomalým letem k menšímu hrádku nedaleko
za Xeniinou vesnicí. Vesnici se však museli vyhnout obloukem, protože Reinnane je následovala pěšky. A Xenie
věděla, že vesnice je pro draka příliš malá. 
        „Kam to zas letíme?“ reptal Draceas, když nasedala. „Za jedním čarodějem,“ odvětila dívka a konečně se jí
podařilo dostat se na své místo na dračích zádech. „Je sinější než já. Spravit Reinanne křídlo pro něj bude
hračka.“ Půvabná dračice při poslední větě vzhlédla. „Budu znovu létat?“ zeptala se hlasem plným naděje. „To
víš, že budeš,“ ujistila ji Xenie. Pak přičarovala na Reinnanino křídlo obvaz, aby křídlem moc nehýbala a přiložila
na něj obklad. 
               Teď už byli nějakou dobu na cestě a Draceas se chtěl dozvědět, co nejvíc o tom tajemném čaroději, o
němž mluvila. Xenie mu trpělivě odpovídala a sem tam mu rukou ukázala správný směr. Když se přiblížili k
hradu, ukryli Rienanne v lese a dál pokračovali sami. 
               Drak kroužící vysoko nad nádvořím vyvolal mezi služebnictvem poprask. Několik koní, které zrovna
vyváděli na pastvinu, se splašilo. Lidé ječeli, utíkali a schovávali se do hradních budov. 
               „Myslím, že bychom měli přistát,“ křikla Xenie, aby ji Draceas přes hluk slyšel. Vzápětí málem narazila
tváří do jeho šupin na krku, protože zahájil prudký sestup. Řítil se střemhlav na dlážděné nádvoří, a když roztáhl
křídla a opatrně dosedl pařáty na zem, lidé znovu zaječeli. Xenie rychle sklouzla s dračího hřbetu. „Klid!“ zvolala.
„To jsem jenom já! Tenhle drak není nepřítel!“ 
              „Čarodějko Xenie?“ vydechla služebná s dlouhými zrzavými vlasy svázanými do copu. Zřejmě si Xenii
pamatovala z jejích předchozích návštěv. Udělala několik kroků vpřed, ale dala si pozor, aby se zastavila v
dostatečné vzdálenosti od dračí tlamy. „Hledám vašeho čaroděje,“ řekla Xenie. „Darrena?“ „Ano.“ Služebná
zavrtěla hlavou. „Ten tu není,“ odpověděla po chvilce. „Odjel před pár dny. V nedalekých lesích se objevila
hydra. Darren říkal, že bude nejlepší, když na ni dohlédne, aby se vrátila zpět na své teritorium.“ Draceas vrhl na
Xenii výmluvný pohled. „Vydáme se za ním. Možná se mu bude hodit pomoc a já s ním potřebuju mluvit,“
prohlásila. Nechala si od služebné popsat směr, kterým se Darren a lovci příšer vydali, poděkovala jí, znovu
vylezla na Draceasův hřbet a naklonila se nad jeho šíji. „Už jsme blízko,“ řekla povzbudivě. Potom spolu zamířili
vzhůru nad nádvoří. Vpřed za svým cílem.
 

Proč draci nečarují

Spisovatelka

Jak zničíte dračí narozeninovou oslavu?
Řekněte mu, aby sfoukl svíčky na

dortu.
 

„Ale no tak, budeš vypadat dobře i v
tričku XXL,“ zašeptala čokoláda a

mrkla na mě oříškem.

Víte, kde se potkal František
Palacký s Karlem IV.?

V peněžence!
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Pepíček aVánoce
„Opravdu mi přineseš nové

bubny?“ ptá se Pepíček Ježíška. 
Odpověď: „Ano, protože tví
rodiče letos opravdu moc

zlobili.“
 

 Harry Potter
Důvody, proč mám ve škole špatné známky:

1)  protože se neučím
2)  protože se nedokážu soustředit

3)  protože jako kouzelník bych měl studovat
kouzla v Bradavicích a ne tyhle mudlovské

předměty
 

Zábava

Paní učitelka ve škole: „Pepíčku, to už

je tento týden počtvrté, co jsi přišel

pozdě! Víš, co to znamená?“ 

Pepíček: „Hmm, že je čtvrtek, paní

učitelko."

Třída dostala za úkol namalovat krávu na pastvě. Pepíček se

zanedlouho přihlásil, že má hotovo. Paní učitelka se podívala

na papír, ale ten byl prázdný. „Pepíčku, vždyť jsi tam nic

nenamaloval!“ „No, ona ta kráva všechnu tu trávu sežrala, a

protože už tam nic nezbylo, tak šla pryč.“ 
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Paní učitelka: „Pepíčku, zase máš domácí

úkol celý špatně!“ 

Pepíček: „Chudák táta, on se s tím tak

nadřel!"

Jaké jídlo mají rádi

duchové? Dušené. Marie Terezie

https://www.alik.cz/v/pepicek
https://www.alik.cz/v/vanoce
https://www.alik.cz/v/harry-potter
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Soutěžíme o tyto paličky od Tomáše Waschingera. Stačí
poznat pana Waschingera na fotce skupiny Lucie na str. 12.

Lísteček se správnou odpovědí, jménem, příjmením a
třídou vhoďte do 19. 12. do schránky u sborovny 2. stupně.  

Výherce paliček vylosujeme 20.12. Hodně štěstí!   

Vytištěno s přispěním firmy
FREUDENBERG SealingTechnologies s.r.o 

Žáci 2. stupně čtou knihy ze žákovské knihovny v prvním patře 2. stupně. 
Pro započítání  knihy zodpoví jednu z následujících otázek.  
a)  Kolik času uplyne během celého děje (průběh celého roku... několik let...?)
b) Jaký je největší "protihráč" hlavního hrdiny, kdo mu způsobuje nejvíc problémů, proč?

Soutěže 

Vyhlašujeme soutěž Čtenář roku pro žáky naší ZŠ
Soutěž bude probíhat od 1.12. do 31.5. ve třech kategoriích. 
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kategorie1.
Žáci 1. třídy čtou jakékoliv knihy přečtené i (s) rodiči

2. kategorie

Žáci 1. stupně čtou knihy ze školní (třídní) knihovny.

3. kategorie 

Pro započítání každé knihy namalují obrázek, který popisuje děj z knihy.

Váš postup v soutěži bude každý měsíc zapsán v časopise Puzzlík. 

Obrázky a odpovědi na otázku s názvem knihy, autorem, vaším jménem, příjmením a třídou
odevzdejte vždy do 20. daného měsíce třídnímu učiteli. 

Vítězem se stane ten, kdo přečte v daném období nejvíce knih.

Pro započítání každé knihy namalují obrázek, který popisuje děj z knihy.


