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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 školní družiny
8.12. Skanzen Přerov nad Labem 4. B, 5. B

13.12. Skanzen Kouřim 1. A
13.12. Besídka v domově pro seniory - školní družina
14.12. Skanzen Kouřim 3. A
14.12. Exkurze Sázava 4. A
19.12. Clementas Mlékovice 3. B, 5. A
20.12. Dělám radost druhým - program 1. B a 5. A s rodiči

31.1. Talentová show - 2. stupeň
3.2. Pololetní prázdniny

9.1. Konzultace s rodiči 

22.12. Ředitelské volno
23.12.-2.1. - vánoční prázdniny 

10.1. Vystoupení 3. C pro 1.stupeň
10.1. Ukázka taneční hodiny s p. Svěceným pro 9.roč.

11.1. Vystoupení pro ZŠ a MŠ Tatce
17.1. Preventivní program Zuřivec pro 2. stupeň

10.1. Školní kolo zeměpisné olympiády

18.1. Okresní kolo dějepisné olympiády

11.2. KMD - Stavovské divadlo

7.2. Školní kolo biologické olympiády

20.-24.2. Jarní prázdniny

10.2. Turistický kroužek-kuželky Kostelec n. Č. l.

16.2. Karneval v družině 

27.2. Knihovna Český brod 3. B, 5. A
27.2.-3.3. Lyžařský kurz 7. A/B

31.1. Vysvědčení

2. 3. Knihovna Český Brod 4. C
2. 3. Okresní kolo zeměpisné olympiády

10. 3. Začíná plavání 2. A, 4. B
14. 3. Okresní kolo olympiády v Aj
22. 3. Tvoření rodičů s dětmi 7. B
24. 3. Tvoření rodičů s dětmi 4. B
27. 3. Krajské kolo dějepisné olympiády
29. 3. Projektový den Jarní tvoření
29. 3. KMD - Divadlo Spejbla a Hurvínka
30. 3. Okresní kolo biologické olympiády
31. 3. Jaro otvírá školu - výstava 
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Co nás potkalo... 
Školu navštívil sv. Mikuláš s

čerty a anděly
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V pátek 2. 12. vyjely 6. třídy na exkurzi
do Planetária v Praze.
Bylo to hezké, zajímavé a poučné, všem se
moc líbilo promítání, během kterého nás
občas mrazilo, jak jsme jako lidstvo
nepatrní. Vyzkoušeli jsme si nejrůznější
názorné interaktivní fyzikální simulátory a
modely. A samozřejmě jsme si udělali
radost v obchůdku se suvenýry.

Co nás potkalo... 

Za Karlem Zemanem a Karlem IV. do Prahy
Sedmáci si vyrazili 29. 11. na předvánoční výlet
do akčního muzea Karla Zemana a naučného
muzea Karlova mostu, kde se dozvěděli řadu

informací o mostě i jeho zadavateli. Prozkoumali
most při plavbě na lodi, navštívili proslulou Čertovku

a výlet zakončili trdelníkem na Staroměstském
náměstí.

 
Bí
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Co nás potkalo... 

 
Na Mikuláše jsme s žáky 2. A, 2. B a 4. C
vyrazili do multikina Černý Most na novou
pohádku Největší dar. Vánoční atmosféru
jsme si ještě zpříjemnili návštěvou Ladovské
vesničky, kde si děti mohly zkusit uplést
vánočku, prohlédnout si knihy Josefa Lady
nebo čertovské doupě.

 

Školní družina se zúčastnila soutěže

ve zdobení stromečků na téma Lásky

čas v OC Futurum Kolín .

Žáci s radostí a nadšením připravili

ozdoby a nazdobili dva stromečky: za

naši školu a školní družinu.
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Co nás potkalo... 
Třídy 4. B a 5. B navštívily dne

8.12.2022 skanzen v Přerově
nad Labem.Všem se moc líbilo.

Žáci 3. A, 3. C navštívili 14. 12.
kouřimský skanzen
 Získali informace o adventních
postavách, vyrobili si andílka,
vyslechli vyprávění pana rychtáře o
Vánocích. Prohlédli si slavnostně
prostřený stůl a už ví, proč si lidé
pod něj dávali slámu, sekyru a
řetěz. Mráz i sníh byly věrnými
průvodci.

Maminka přijde domů a zeptá se Pepíčka: ,,Pepíčku,
proč jíš ty peníze?" ,,Vždyť jsi mi je dala na oběd!"
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Co nás potkalo... 

Ve středu 14. prosince se IV. A
vydala do Sázavy do sklářské

huti František. 

Společné vánoční tvoření a zábava 1. A a 9. B
V rámci pravidelného projektu 1. A a 9. B proběhla i v posledním školním

dni kalendářního roku společná tvořivá dílnička. Úkolem žáků, kteří byli
rozděleni do smíšených skupin, bylo postavit co nejvyšší stavbu ze špaget,

„Mashmallownů“, provázku a izolepy. Zadání se malí i velcí chopili velmi kreativně
a výsledný tým sklidil veliký potlesk. Všichni si tento projekt nesmírně užili a

sladká odměna čekala každého.
 

pí. uč. Benešová
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Co nás potkalo... 

Radost pro radost
         Před vánočními svátky žáci 5. A
a 3. B jeli do Mlékovic do domova se
zvláštním režimem potěšit klienty a
zpříjemnit jim předvánoční čas.                
Připravili si pro ně vánoční vystoupení,
zazpívali koledy a obdarovali je
vlastnoručně vyrobenými dárky.
Mezigenerační setkání bylo velmi
emotivní a přineslo jak klientům
domova, tak žákům naší školy mnoho
radosti. Děti měly radost, že mohly
někomu udělat radost.

 

         Ve středu 18. 1. 2023 proběhlo na naší škole okresní kolo
dějepisné olympiády s tematickým zaměřením Rozdělený svět
a Československo v něm – 1945-1992 pro I. a II. kategorii
studentů základních i středních škol.
          Z 39 účastníků se naši žáci umístili na úžasném 2.  3. a 4.
místě.  Na 2. místě  se v soutěži umístil Lukáš Kubát z 9. B se
ziskem 74 bodů, na 3.-4. místě se umístila Johana Jančová z 9. C a
Martina Pexová, rovněž z 9. C – obě se ziskem 72 bodů.

pí. uč. Benešová 
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Co nás potkalo... 

Vánoční besídka
 

V úterý 13. 12. si žáci 2. A,
2. B, 4. B a 4. C připravili
pro své rodiče vánoční

vystoupení plné koled a
písní. Nezapomněli ani na

básničky a divadelní
představení. A tak mohly po

roce zase přijít Vánoce 
 

   Vánoční besídka v Domově pro seniory U Pražské brány       
Vánočními koledami potěšily děti naší školy babičky a dědečky. 
Počasí sice mrazivé, ale pocit hřejivý! Odměnou všem dětem
byly rozzářené a šťastné obličeje posluchačů.

Škola se zapojila do projektu Krabice od bot...

školní družina



Pokrývky proti podvádění
 

          Studenti jedné vysoké školy ve Filipínách byli požádáni, aby si vyrobili a nosili neobvyklou
pokrývku hlavy během testů. Za nápadem stála vyučující Mary Joy Mandane-Ortiz. Její požadavek byl,
aby studenti vytvořili jednoduchý návrh z papíru. Chtěla najít zábavný způsob, jak studenty motivovat k
poctivosti. Studenti si tak podomácku vytvořili pokrývky z kartonu, krabic od vajec a dalších recyklovaných
materiálů. Jiní si pro splnění úkolu vzali třeba helmy, klobouky nebo halloweenské masky atp.
          Studentské výrobky se také staly hodně populárními i na sociálních sítích. Profesorka Mandane-
Ortiz
prohlásila, že její studenti si vedou v testech lépe než předtím. Podmínky je totiž dle jejích slov
motivovaly k usilovnému studiu. Testy dokončili dříve a nikdo nebyl přichycen při podváděni.

A co vy? Líbilo by se vám mít při testech něco takového?
Zdroj: Radio Wave, bbcnews

Zprávy z parlamentu
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Byl potvrzen nový termín talentové show pro třídy 2. stupně (odpolední výuka 31.1.)

Ze zasedání  17. 1. 2023

Vzešly nové návrhy na akce ve škole

leden - přeložená talentová show

únor - valentýnská akce - přijdeme do školy v barvách lásky (červená, růžová, fialová, bílá) 

březen - příprava kvízu pro školu. 

duben (apríl)  -  Nobackpack day - zopakování loňské úspěšné akce 

1)

2)

květen - jeden nebo dva dny naruby- žáci budou přebírat ve výuce roli učitelů 
červen - pyžamový den

 - nábor 5. tříd do parlamentu 

Ze světa

Christen
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Nevím, zda mohu takto reflektovat sám sebe.
Nicméně, brýle nosím, neb jsem již od útlého
dětství sledoval filmy v každé volné chvilce, a

pakliže by se podařilo dohledat záznamy o
výpůjčkách již zrušené kouřimské WHS pobočky, jistě
bych patřil mezi nejvěrnější zákazníky. Stejně jako k

divadlu tíhl jsem k filmu a vždy mě naplňovalo
realizovat se v podobných projektech. Touha

podnikat se vyvinula postupně, ale na chvíli, kdy
mi na mysli vyvstala myšlenka založit "Kino na

kolečkách" si pamatuji velice dobře. S kamarády
jsme otevřeli "Studentské univerzitní rádio K2".

Mimochodem, projekt dodnes existuje. A když došlo
na pátrání po variantách nějaké vlastní kulturní akce,
která by mohla posloužit k propagaci rádia, napadlo
mě uspořádat "Studentský letní kinematograf". Jen

tento počin by vydal na knihu. Avšak v krátkosti.
Poprvé, hráli jsme "Samotáře", dorazilo

neuvěřitelných 300 diváků, v prvních třech minutách
odešla do věčných lovišť mikrovlnná trouba, která

měla zásobovat obecenstvo popcornem. Pak během
úvodní řeči shořel jeden ze tří zesilovačů. Ale tento
jedinečný večer se nesl v tak úžasné atmosféře, že

jsem do druhého dne jen ležel na posteli, usmíval se
a do svítání uvažoval, jak s tím potenciálem naložit.

Letní kino za kolejemi Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích nabídlo ještě devět promítání a z těchto
prvních akcí čerpám zkušenosti dodnes. Podobných
probdělých nocí mám za sebou i před sebou ještě

nespočet. Následující týden jsem oslovil kolegu
Jakuba Janíčka (dnešního ředitele jihočeské pobočky
spravující dvě mobilní kina, včetně kamenného kina

Kotva) a ještě toho léta se uskutečnilo historicky
první promítání letního kina pod naší značkou.

Psalo se 14.7. 2014, vstupné činilo 30 Kč, na
kotouči komedie "Okresní přebor - Poslední

zápas Pepika Hnátka" a my započali svá
filmová putování. V nedaleké Klášterní

Skalici jsme dokonce nocovali a ráno
nemohli nastartovat náš obytný automobil.

Nebýt přátel, kteří v obci žijí, nestihli
bychom dorazit na následující promítání v
Sadské. Tenkrát jsme vlastně kino doslova

roztlačili. V chystané sezóně to tedy bude
neuvěřitelných devět let a koncem roku

2022 čítala naše historie přes 5 000
odehraných filmů.

Jak vás napadlo založit tuto firmu?
Proč zrovna kino?

Jak dlouho už existuje vaše firma?

Jaké byly začátky v podnikání?

Když se tak zpětně ohlédnu, tak musím
přiznat, že sledovat své mladší já, řekl bych
si, že ten klučina musí být opravdu blázen.
Začátky obstojně vystihuje neméně slavná
historka, jak jsem přišel domů a oznámil

matce, že budu podnikat s putovním
kinem. Spráskla ruce a řekla: "Tak náš
Tomáš bude světskej". A dnes je naší

největší fanynkou.

Ptali jsme se...
           Možná jste zaznamenali, že v Kouřimi opět
funguje kino. Dokonce se uskutečnilo i několik
letních promítání na louce u skály. Tyto akce má
na svědomí Tomáš Milbach, zakladatel firmy Kino
na kolečkách a také bývalý žák naší školy. 
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Kde všude s Kinem na
kolečkách jezdíte? Máte

nějakou oblíbenou lokaci? 
Sháníte někoho například na brigádu?

Pokud ano, kolik by mělo být
brigádníkovi let?

Putujeme prakticky po celé
republice a na přání klienta i za
hranice. V létě bychom měli na

Slovensku uvádět v premiéře nový
dokument Petra Větrovského, který

se v tyto dny teprve natáčí. Ale
jeden z hlavních potenciálů
mobilního letního kina je ve

flexibilitě, která pro promítání filmů
otevírá zajímavá místa. Ve spojení

atraktivního prostředí a zajímavých
titulů tak mnohdy vzniká

mimořádná atmosféra. Ze zdatně
obsáhlého seznamu je za hodno
zmínit především Hotel Zámek

Berchtold, kde za plátnem do noci
svítí úžasná barokní budova, park
Michalov v Přerově, kde nás místní
vítají vždy, jako své nejlepší přátele,

Nymburk, jehož hlediště tvoří
okouzlující Městské hradby, Státní
hrad Šternberk, kde jsme obnovili

tradici letního kina po mnoha
letech, zahrady GASKu v Kutné
Hoře, jejichž scenérii dominuje
úžasný Chrám svaté Barbory,

stejně, jako obec Lodín u Hradce
Králové, kde nám členky místního
spolku vždy přichystají vynikající

kávu a domácí koláče. Ona každá
lokace nese nějakou zajímavost i
příběh a právě díky tomu se nelze

do této branže nezamilovat. 
V letní sezóně navštívíme kolem 190

měst v měsíci.

Náplň naší práce skrývá příležitost
prakticky pro každého. Mezi hlavní

pozice patří vedoucí vozové jednotky,
což je osoba, která z pravidla řídí

dodávku s produkcí a zajišťuje chod
jednoho celého kina. Mnohdy se však
jedná o majitele řidičského oprávnění

skupiny B, což limituje uchazeče z
hlediska věku. Dalším odvětvím je

pokladna pro prodej lístků a
občerstvení, kde jsme také ohraničeni

stářím personálu, ale pokud je kdokoli
mladší 18 let, zpravidla zajišťuje

provoz občerstvení mimo pokladní
systém. Takže ano, každoročně
sháníme brigádníky a pro letošní

sezónu tomu nebude jinak. Pokud vás
láká práce v zajímavém oboru a máte

rádi dobrodružství, neváhejte a napište
na:

produkcekinonakoleckach@gmail.com.

Vrátil byste se zpět
na základku, nebo

vás život dospělých
baví více?

Díky bohu, užil jsem si
studentského života bohatě.

Někdy pocítím touhu po
další duševní potravě, ale

pracovní nasazení mne brzy
vyvede z omylu. Nicméně,

rád na tu dobu vzpomínám.

Neskutečně. Zcela mě ta
branže pohltila. Naplňuje mě a

tím, že kombinuje
administrativní, uměleckou i

manuální dovednost, se stává
kombinací, která je mi prostě
souzená. Jako by ji někdo ušil

na míru.

Baví vás to, co děláte?

Foto: https://kinonakoleckach.cz/galerie/
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Na náš kolektiv. Naše třída držela při
sobě, pomáhali jsme si a každý

problém byl spíše výzvou. Prostě
dobrá parta. Což má nakonec vliv na

vše ostatní.
 
 

Děkujeme za rozhovor a přejeme
mnoho spokojených diváků!

Danča a Terka
 

Jaký předmět vás ve škole
nejvíce bavil a který naopak

vůbec? 

Vždy jsem se těšil na
dějepis, zeměpis a celkem i

přírodovědu. Chladnější
vztah pak patřil

matematice a chemii.
Čehož dodnes lituji.

Nějaká slova pro naše
čtenáře na závěr? 

Cokoliv řeknu bude to znít, jako klišé. Nicméně. Mnohdy jsem pohrdal vykládanou
látkou s postojem, že tohle já přece nikdy nebudu potřebovat. Chyba lávky, přátelé.

Ať za týden, rok, nebo kdykoliv jindy. Všechny vědomosti se jednou zúročí.
Nevěnoval jsem pozornost matematice i fyzice a dnes trávím celá dopoledne

dohledáváním vzorečků pro výpočet tlaku, který vyvine vítr na projekční plochu. A
těch příkladů je celá řada. Tak otevřete mysl a především! Věřte svému snu.

Protože nic, ale opravdu nic není nemožné. Jsem toho živým důkazem. Jelikož
hloupý kluk z vesnice co neměl nic, má vlastní kino. A nakonec. Úspěch, to je

mnoho drobných věcí udělaných správně.

Vzpomínáte na ZŠ rád? Na co
konkrétně? 

Co jste chtěl původně dělat za
povolání? 

 

Zaměřil jsem se na ochranu životního
prostředí. Ta problematika mě vždy

zajímala. Dokonce jsem ji řadu let studoval.
Ale nevím, zda by mě poutání řetězem k

buldozeru uživilo.

Co vtipného se vám na ZŠ přihodilo?  

Místo hodiny AJ jsme měli naložit nasbíraný papír na
přistavenou avii. Vylezl jsem do nákladového prostoru a

spolužáci časem zrychlili tempo a bavili se tím, že se začínám
v závalu balíků ztrácet. Méně vtipné bylo, když se náklaďák

rozjel a já zůstal stále uvnitř. Kousek jsme se projeli, než
kluci učitelce nahlásili, že jsem bravurně unikl z vyučování.

Neskutečně. Zcela mě ta branže
pohltila. Naplňuje mě a tím, že

kombinuje administrativní,
uměleckou i manuální dovednost se
stává kombinací, která je mi prostě

souzená. Jako by ji někdo ušil na
míru.

Baví vás to co děláte?

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho spokojených diváků!
Danča a Terka
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Miluju svůj pokoj
         Většina by nejspíš řekla, že pokoj je prostě pokoj. Místnost, kde děti žijí. Já bych
vás ale opravil, pokoj je místností, kde to žije. A nemám tím na mysli jen to, že se tady
stále něco děje ve smyslu, jaké možnosti mi pokoj nabízí.
          Ano, je místem, ve kterém se cítím v bezpečí. Ano, chodím se sem nudit,
odpočívat, pobavit se s kamarády. Také se zde učím a hraju hry na počítači. Ale ve
skutečnosti, je jakousi továrnou na splněná přání. Možná si to ani neuvědomujete, ale
takovou továrnu máte doma i vy. No, nikdy se vám pokoj neproměnil v bojový ring,
když jste se škádlili se svým sourozencem? Nebo třeba v DJ místnost, když se celým
pokojem line hlasitá hudba a prolínají se barevné paprsky světel? Nejednomu z nás se
pokoj pravidelně mění ve středověkou mučírnu, když bychom měli trénovat na
hudební nástroj, či se dokonce učit. Vždyť skoro každému z nás se nedávno pokoj
proměnil v lazaret, kde jsme se potýkali s covidovou chorobou. Nebo komu z nás se
čas od času pokoj nepromění, jak by řekli naši rodičové, v jeden velkej chlívek, v
kopku, ve skladiště? Za mě je už samotným kouzlem to, že s námi pokoj roste.
          Miluju svůj pokoj. Jsem moc rád, že ho mám, že v něm mohu žít, vyrůstat a
zažívat tahle dobrodružství, protože jsou lidé, kteří nemohou mít pokoj dokonce ani
dům. Takže ve finále bych řekl, že nejlepší pokoj je ten doma.
Pecka Vítek 9.B.

Na ledě
           Ledová plocha je pro mě fascinující místo, které působí tajuplně a křehce zároveň. Když se
vydáte na kluziště nebo zamrzlý rybník, cítíte se tak svobodní a volní. Všechny starosti a problémy
jsou na chvíli zapomenuty a můžete se plně soustředit na pohyb a vychutnávat si ten pocit rychlosti.
           Bruslení na ledě je jako klouzání po tenkém skle. Stromy kolem zamrzlého rybníka jsou jako
strážci, kteří nepouští silný vítr k zamrzlé vodě. Příroda je přikryta bílou peřinou a vločky tancují nad
zamrzlou plochou. Sluníčko ještě občas vykoukne mezi mraky plnými sněhu a ozáří ledovou plochu,
na které se lesknou sluneční paprsky. Rýhy v ledu jsou jako řezné rány. Ledová plocha je místo, kde
je teplo a chlad, život a neživot. Led je zrcadlo, které odráží okolní krajinu.
          Bruslení je pro mě skvělým způsobem, jak se uvolnit a vyčistit si hlavu. Když se pohybuji po
ledové ploše, mám pocit, že všechno kolem se zastavilo, a já jsem jediný, kdo se pohybuje. Je to jako
cesta do světa fantazie a představ, kde se můžu zcela ponořit do svého vlastního světa a
vychutnávat si pocit svobody a volnosti. Bruslení na ledě je pro mě zážitkem, který mě nabíjí energií
a radostí ze života.
Matěj Šťastný 9. C

         Hana psala hodinu písemku. Pokazila
přitom hodně příkladů. Potom hodila
písemku před paní profesorku. Profesorka
hodnotila písemku hrozně. Hana přitom
pozorovala profesorku. Profesorka
hlasovala pro přezkoušení Hany. Hana po
hodině přišla před halu, protože příští
hodinu převypráví prezentaci. Potom přišel
Petr před Hanu. Hana dala Petrovi pusu

         Nedaleko byl býval nějaký borec, byl to
němý Němec. Nosil bílý brk, buřinku, nikoliv
brašnu. Navštěvoval blízké. Bydlel naštěstí
blízko nákupáku. Byl neskutečně bohatý.
Nakupoval nože, nůžky, brambory, nudle,
brambory. Blekotal nesmysly, najednou běžel
naproti babičce. Babičce navlékl náramek,
náhrdelník, boty na nohy. 

          Pan Procházka pláče, protože
ukradli psa. Pan Procházka pátrá po
psovi. Ukradený pes utíká. Pes pana
Procházky potrhal parapet, protože
pospíchal pryč. Pan Procházka
pořád pláče. Ukradený pes pátrá po
panu Procházkovi.

Žákovská tvorba...

Příběhy na 2 písmena

Líčení

Žáci 8. B a 3. B 
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Od března je veřejnosti opět otevřena paraZOO ve
Vlašimi, expozice vlašimské záchranné stanice pro
živočichy. Navštivte tuto netradiční zoologickou
zahradu s českými zvířaty a přijďte se poučit, jak jim i
vy můžete v přírodě pomáhat.

ParaZoo ve Vlašimi
 

Hrad a zámek Staré Hrady leží v Českém ráji, jižně od Jičína
hned vedle městečka Libáň. V zimě však své brány neuzavírá
a vítá všechny návštěvníky, a to každou sobotu, neděli, o
prázdninách a svátcích.

Pohádková zábava pro děti i dospělé – leden, únor, březen:
soboty, neděle, svátky – otevřeno 10.00 až 17.00 hod. 
jarní prázdniny – otevřeno každou středu, čtvrtek, pátek,
sobotu a neděli – 10.00 až 17.00 hod.

Dračí čarodějné pohádkové prohlídky hradu a zámku Staré Hrady

Sázavský klášter – výtvarná soutěž pro děti, mládež, kolektivy
       - téma Knížecí a královské rodiny a rytíři středověku                             
                                         1.3. - 1. 8. 2023

Cena: 145 Kč
Snížená cena: 125 Kč

 

Vstupné:

Časová náročnost: 2,5 hodiny

Časová náročnost: 1 hodina

Vstupné: Základní: 80 Kč
Snížená cena: 70 Kč
Rodinné vstupné: 180 Kč

Otevřeno Út-Ne od 9 do 16 hod.

Spolek Fakt-Um a NPÚ – správa kláštera v Sázavě vyhlašují DĚTSKOU VÝTVARNOU SOUTĚŽ
téma: Knížecí a královské rodiny a rytíři středověku 
(turnaje, rytíři, králové a královny, princové princezny, šlechta...

Více informací na stránkách
sázavského kláštera 

https://www.klaster-sazava.cz/cs



Odkaz Dračích jezdců
Christopher Paolini

Recenze
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ZÁKON SMEČKY
ERIN HUNTEROVÁ
            Zlatý retrívr Štístko a jeho kamarádka Hvězda jako jediní
unikli po zemětřesení z trosek útulku. Mezitím co Hvězda odchází
z rozbitého města hledat si smečku, Štístko si myslí, že si poradí
sám.  Brzy  potkává svou sestru Bellu a její kamarády. Jejich lidé je
opustili a Štístko je jejich jedinou nadějí na přežití. 
         Tento příběh patří k velmi známým. Určitě zaujme všechny,
kdo mají rádi zvířata a dobrodružství. A komu by se nechtělo loučit
se s hrdiny této ságy, může sáhnout po navazující sérii s bývalou
Štístkovou svěřenkyní Bouří jako hlavní hrdinkou.
                                                                       - Spisovatelka  
                                                                   

obrázek:
https://www.databazeknih.cz/serie/za

kon-smecky-3920

BOOKFLIX

Doporučené Nejlépe hodnocené

Tipy ze školní knihovny

Obálky knih: https://www.databazeknih.cz/



 

 

          Darren se brodil hustým lesním porostem. Ruku s hůlkou držel spuštěnou podél pravého stehna. Za
sebou slyšel tiché kroky tří lovců příšer. Byli to ti nejlepší z oboru, jaké si mohl hradní pán dovolit. Byli
oblečeni do nenápadné kazajky a kalhot s ohnivzdorným pláštěm přehozeným přes ramena. Lovci příšer
nepoužívali magii jako takovou, ale byli vybaveni řadou čarovných předmětů, které nosili u opasku. Plahočili
se roštím už bezmála tři hodiny od místa, kde zanechali koně pod dohledem nejmladšího čtvrtého lovce.
           „Našli jste nějaké stopy?“ zeptal se Darren nejbližšího lovce.
           Lovec pokrčil rameny. „Půda tady vyschla už před mnoha lety. Žádné obyčejné stopy tu nenajdem.“
Sáhl do kapsy u opasku a vytáhl bledě zelený krystal. Poklekl na koleno a položil krystal na zem. Mezi stébly
plevele se rozzářily skvrny světla a postupně nabývaly tvaru stop podobných dračím. „Šla tamtudy!“
ukazoval před sebe.
           Jejich cesta pokračovala čím dál tím pomaleji. Hydra si zřejmě hledala potravu, bloudila po lese a
kličkovala. Nasytit devítihlavou saň není žádná legrace, pomyslel si Darren. Trochu se obával, aby
nezabloudila do jedné z nedalekých vesnic. Hydry si většinou hledaly nory dál od lidských obydlí, ale tahle z
nějakého důvodu zřejmě ne. 
           „Pozor,“ zašeptal jeden z lovců a natáhl si přes hlavu hlubokou kápi svého pláště. „Je blízko. Velmi
blízko. Bude za těmi stromy vlevo.“
           Zastavili se a Darren jen tiše přikývl. „Postupujeme podle plánu,“ řekl. „Obklíčíme ji, já ji zabavím a vy ji
mezitím uspíte.“ Počkal, až mu všichni potvrdí, že všemu rozumějí, a pomalu se plížil vpřed. Ostatní se vydali
jinými směry, aby hydře znemožnili únik. 
           Protáhl se kolem trní s hůlkou v pravé ruce. Dech se mu zatajil, když bestii konečně spatřil. Zelenou
kůži měla slizkou jako had a jejích devět hlav zdobily zahnuté rohy. Oči jí oranžově žhnuly a mezitím, co
čenichem hledala potravu, tiše si pro sebe syčela. Létat neuměla, ale měla silné nohy a ocas. 
           Když Darren zjistil, že lovci jsou na svých místech, zvedl se z podřepu na nohy. Hydra jej okamžitě
spatřila. Zavrčela a už se hrnula k němu. Namířil hůlku do vzduchu těsně vedle ní a vykřikl zaklínadlo, které
způsobilo, že kolem hydřiných hlav najednou poletovalo drobné světýlko. Chňapala po něm, odhodlaná tu
zářící věc sežrat. 
           Mezitím vystoupil z úkrytu i jeden z lovců. Vykřikl a vytáhl z kapsy něco, co připomínalo čarodějnou
hůlku. To Darrena překvapilo. Hůlky nosili zpravidla pouze čarodějové. Zamračil se, ale než stačil cokoliv říci,
hydra se skácela omráčená k zemi. 
           „Kde jsi vzal tu hůlku?“ zavolal Darren. Cítil, že něco není v pořádku.
           Lovec příšer na to neřekl nic. Místo toho namířil hůlku na Darrena. Darren pochopil, že jej chce
omráčit jako před chvílí hydru. Než stačil vyřknout štítové kouzlo, zasáhl ho na čele paprsek světla. 
           Nechápal, co se to stalo. Připadalo mu, že má v hlavě závoje mlhy, které mu brání vnímat věci a
hlavně osoby kolem něj. Propadal se čím dál hloub do spánku, do něhož jej táhlo kouzlo jako těžké závaží.
Poslední, co si pamatoval, byly výkřiky ostatních lovců, které potkal ten samý osud.
                                              
 „Jak víš, že letíme správně?“ křikla Xenie. Kolem uší jí fičel vítr takovým způsobem, že měla pocit, že si vyřve
hlasivky, než ji Draceas vůbec uslyší. 
           „Vidíš támhle dole pod námi ty popadané stromy? To tu musela zanechat hydra,“ zněla odpověď.
           „Snad je brzy najdeme,“ prohlásila Xenie. 
           

Proč draci nečarují
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           Chvíli jen tiše letěli a jediným zvukem bylo mávání Draceasových křídel. 
„Tamhle!“ zvolala náhle Xenie. Rukou ukazovala na ležící hydru uprostřed lesní mýtiny pod nimi. „Vypadá to, že
ji už přemohli.“ 
           „Anebo se sem Darren ještě nedostal a až ji probudíme, tak nás sežere,“ poznamenal Draceas. 
           „Prosím tě, jak by někdo dokázal přemoci draka?“ zalichotila mu Xenie. Draceas však vzal její slova vážně.
„Pokud by ten drak nemohl létat, tak by to ta hydra dokázala. Nebo pokud by jich bylo více. Přesně z toho
důvodu jsme nechali Rienanne u hradu.“ 
           Přistáli na mýtině v bezpečné vzdálenosti od hydry. „Co teď…“ začal Draceas, ale v tu chvíli Xenie
zahlédla Darrena opřeného o strom. Vypadal, že je už nějakou dobu v bezvědomí. Když slezla z dračího
hřbetu a doběhla k čaroději, zjistila, že má svázané ruce. Stejně jako další dva muži, kteří seděli v těch
samých pozicích nedaleko od něj. „Uspávací zaklínadlo. Stejné použili i na hydru,“ zamumlala. 
           „Kdo to udělal?“ zeptal se Draceas, přešel mýtinu a hleděl Xenii přes rameno.
           „To nevím. Hydry čarovat neumějí,“ pokrčila rameny Xenie a odhrnula si vlasy z obličeje. Poklekla na
koleno a začala uvězněným lovcům a Darrenovi rozvazovat ruce. „Musíme počkat, až se probudí.“ 
           O chvíli později už seděla opřená o Draceasovu přední nohu a bedlivě sledovala, jestli se nezačala
probouzet hydra. Pro jistotu ji s Draceasem svázali. „Draceasi?“ ozvala se po chvíli. „Můžu se tě na něco zeptat?“
Když přikývl, pokračovala. „Proč vlastně draci nečarují? Jste přece také inteligentní bytosti jako lidé.“
           „Tys o tom nikdy neslyšela?“ podivil se. Zavrtěla hlavou. 
           „Víš, milá Xenie,“ dal se do vyprávění. „Dříve to bylo přesně naopak. Draci čarovali a lidé ne. Lidé si chodili
k drakům pro kouzla, když potřebovali pomoc, a výměnou za kouzla nosili drahokamy, jídlo a hračky pro
dráčata. Tak tomu bylo po mnoho let. Až do chvíle, než se trojice odrostlých dráčat vydala do světa na
zkušenou. Po čase se setkali s lidskými cestovateli, kteří zabloudili ve skalách. Pomohli jim najít cestu a nějaký
čas putovali spolu. Jednoho dne však narazili na smečku hyder. Obklíčily je a oddělily lidi od draků, aby je
mohly sežrat. Draky tehdy napadlo jediné kouzlo, jímž je mohli zachránit. Předali svou magickou moc svým
lidským přátelům. S její pomocí se zachránili. Chtěli drakům svou magii vrátit, ale kouzlo bylo nevratné.“ Na
chvíli se odmlčel. „Od těch dob se už nikdy nevylíhl dračí čaroděj.“ Draceas měl v očích nepřítomný výraz, jako
kdyby stále ještě zůstával myšlenkami v minulosti.  
           „Páni,“ vydechla Xenie. Vlastně ji nikdy nenapadlo, že kdysi lidé čarovat neuměli. 
           V tu chvíli však její pozornost upoutalo zachvění Darrenových víček. „Probouzí se!“
     _

Proč draci nečarují
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Přijde synek za svým otcem
s prosbou, zda by mu koupil

nový počítač. ,,A kouzelné
slovíčko?" zeptá se otec. Syn
odpoví: ,,Ach jo, dneska už je
zaheslovaný úplně všechno!" 

Učitel se ptá Vojty:
,,Proč jsou ryby
němé, Vojto?" 
,,Protože nejde

mluvit s hlavou pod
vodou!"

 

Spisovatelka



Vzhledem k vysoké absenci v průběhu prosince
vyhlašujeme znovu soutěž o tyto paličky od Tomáše

Waschingera. Stačí poznat pana Waschingera na fotce
skupiny Lucie.  Správné odpovědi s vaším jménem,

příjmením a třídou posílejte do 27. 3. na email:
casopis@skolakourim.cz. Výherce paliček vylosujeme 28. 3.

Hodně štěstí!   

Lucie
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1) Jaký film vydělal v kinech nejvíce? (k 5. 5. 2019)
a) Avatar
b) Star Wars: Síla se probouzí 
c) Avengers: Endgame  

8) Za co se předává ocenění Zlatá malina?
a) Za nejlepší nový seriál roku.
b) Za nejlepší filmové počiny roku. 
c) Za nejhorší nový seriál roku.
d) Za nejhorší filmové počiny roku.

7) Který film má nejlepší hodnocení na ČSFD?
a) Forrest Gump (1994)
b) Vykoupení z věznice Shawshank (1994)
c) Zelená míle (1999)
d) Kmotr (1972)

2) Za jakou kategorii se nepředává Oskar?
a) Nejlepší zvuk
b) Nejlepší kamera
c) Nejlepší dětský herec

5) Co je to postsynchron?
a) Záběry odebrané či přidané až po premiéře filmu.
b) Dodatečně natočené záběry.
c) Dodatečně natočený zvuk.

3) Ve kterém z těchto filmů si nezahrál Arnold Schwarzenegger?
a) Jumanji
b) Barbar Conan
c) Predátor
d) Batman a Robin

13) Který z těchto filmů nevyhrál Českého lva?
a) Lidice
b) Musíme si pomáhat 
c) Kolja

11) Který z těchto filmů nerežíroval Steven Spielberk?
a) Schindlerův seznam
b) Zachraňte Willyho
c) Čelisti

9) Kdo je většinou hrdinou filmu se žánrem noir?
a) rytíř
b) soukromý detektiv
c) tanečník

4) Pro jakou zemi je specifické
Anime?
a) Jižní Korea
b) Japonsko
c) Čína

10) Který film nepatří do tzv. MCU?
a) Iron Man
b) Thor
c) Hulk

Máme pro vás filmový kvíz. Správné
odpovědi s vaším jménem, příjmením a

třídou posílejte do 27. 3. na e-mail
casopis@skolakourim.cz.  V úterý 28. 3.
vylosujeme 3 výherce, kteří dostanou

popcorn.   

6) Kolik cen Český lev získal film Pelíšky? 
a) osm
b) tři
c) žádnou

12) Který český režisér zaznamenal
obrovský úspěch i ve světě a je
podepsaný pod filmy jako Hoří má
panenko či Amadeus?
a) Miloš Forman
b) Zdeněk Troška
c) Petr Zelenka

Zábava
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Vytištěno s přispěním firmy
FREUDENBERG SealingTechnologies s.r.o 

Paní učitelka se ptá dětí: „Jak dělá
kočička?“ 

Přihlásí se Mája a řekne: „Mňau“ 
„Správně, Májo.“ 

„Jaký zvuk vydává oslík?“ 
Tentokrát zvedne ruku Tomík a

odpoví: „Íííááá“ 
„Ano, Tomíku.“ 
„Jak dělá myš?“ 

Teď se hlásí Pepíček a říká: „Klik“
 

Maminka se ptá
Pepíčka: ,,Kde jsi vzal ta

jablka?" 
Pepíček: ,,Od souseda."

,, A on o tom ví?"
,,No bodejť, vždyť mě
kvůli nim půl hodiny

honil!"
 

Hurvínek
„Paní učitelko, proč se mým

zubům říká mléčné?“ 
„Protože piješ hodně

mléka.“ 
Hurvínek se rozzáří a

odtuší: „Takže taťulda má
pivní zuby.“

,,Československý
kosmonaut?" ,,Rumík."

,,Na standartě prezidenta
republiky jsou lístky českého
národního stromu. Jakého?"

,,Tulipánu."

,,Jaký byl program o dravcích?"
,,Hezký, ale uletěl jim tvaroh."

(raroh)

,,Mezi ochranné prvky českých
bankovek patří?" ,,Trezor."

,,V některých kamenech
můžeme najít zkamenělé

šlápoty ryb."

,,Autor hudby české hymny je
František Škraloup."

,,Interna je místnost, kde mohou
nemocní zdarma používat

internet."

,,Co se ti vybaví, když řeknu
Karlovy Vary?" ,,Karlův most."
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Žákovské perličky

https://www.alik.cz/v/hurvinek

