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__________ __________ 
 

Foto: Daniel Hrbek, 8. třída 
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Inteview with Syafira from Indonesia 

R: „Could you briefly introduce yourself?“  
S: „Hi, my name is Syafira. I'm 20 years old. I from Indonesia.“  

R: „Why are you in Project Edison?“  
S: „Because I want to experience different country.“  

R: „Except the Czech Republic - where have you been and 
where are you going with Project Edison?“  
S: „Only Czech Republic“   

R: „What did you visit in Kutna Hora and generally in the 
Czech Republic?“  
S:  „Ossuary, Park Průhonice, Prague Castle, a lot of places“   

R: „What do you like most about the Czech Republic?“  
S: „Freedom“  

R: „Do you like Czech food?“  
S: „Yes, but I don't like fruit dumplings.“ 

 R: „Do you know any famous Czech personalities?“  
S: „Honest Guide“  

R: „Do you know Karel Gott? He died this Tuesday...“  
S: „Yes, he was a singer.“  

R: „Have you learned any Czech words 
S: „(Začala vyjmenovávat sprostá slova.), Dej mi pivo., 
prosím, ne, ano, Jak se jmenuješ?, (Ráda říká "nádraží 
Podbaba."), atd...“  

R: „What country have you visited?“  
S: „England, Scotland, Ireland, Netherland (Holland), Japan, 
Hong Kong, Singapur, a lot...“  

R: „What would you like to achieve in your life?“  
S: „I want to work in another country.“  

R: „Bonus question: Do you like today's program.“  
S: „Yes, it's funny. We drunk Burčák“ 

 

Český překlad 

R: Mohla bys ses krátce představit? 

S: Ahoj, jmenuji se Syafira. Je mi 20 let. Jsem z 

Indonésie. 

R: Proč jsi v Projektu Edison? 

S: Protože chci poznat jinou zemi. 

R: Kromě České republiky - kde jsi byla a kam 
pojedeš s Projektem Edison? 
S: Pouze v České republice. 

R: Co jsi navštívila v Kutné Hoře a obecně v 
České republice? 
S:  Kostnici, Průhonický park, Pražský hrad, 
hodně míst. 

R: Co se ti na České republice nejvíce líbí?  
S: Svoboda. 

R: Máš ráda české jídlo?  
S: Ano, ale nemám ráda ovocné knedlíky. 

R: Znáš nějaké známé české osobnosti? 
S: Honest Guide 

R: Znáš Karla Gotta? Zemřel toto úterý... 
S: Ano, byl to zpěvák. 

R: Naučila ses nějaká česká slova? 
S: Začala vyjmenovávat sprostá slova. Dej mi 
pivo., prosím, ne, ano, Jak se jmenuješ?, (Ráda 
říká "nádraží podbaba."), atd… 

R: Jakou zemi jsi už navštívila? 
S: Anglie, Skotsko, Irsko, Nizozemí (Holandsko), 
Japonsko, Hong Kong, Singapur, mnoho... 

R: Čeho bys chtěla ve svém životě dosáhnout? 
S: Chci pracovat v jiné zemi. 

R: Bonusová otázka: LÍbil se ti dnešní (páteční) 
program (tzv. "Globální párty").  
S: Ano, je to vtipné. Pili jsme Burčák. 

 Rozhovor vedla a do češtiny převedla 
Anh Ninh Le Ngoc, 8. třída 
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Studentka Merve pochází z Turecka. Turecko je republika, která se nachází jižně od 

Černého moře. Nejrozšířenějším náboženstvím je zde islám. Národním jazykem je 

turečtina. Většina lidí si mylně myslí, že hlavní město Turecka je Istanbul, to je ale špatně, 

je tím totiž Ankara a Istanbul je největším městem. Merve je 20 let a studuje industriální 

inženýrství. Zeptal jsem se jí na pár následujících otázek, anglicky samozřejmě. 

Proč ses připojila do projektu EDISON? 

Protože chci cestovat po Evropě a vzájemně sdílet kulturu a další zajímavosti. A taky chci 

být dobrovolník, protože si myslím, že dobrovolníci jsou pro lidstvo velmi důležití a 

přispívají naší společnosti. 

Co si myslíš o naší škole? 

V tuhle chvíli je to pro mě nejlepší škola. Líbí se mi, že děti mají o projekt zájem. Přijdete 

mi roztomilí, tím jak jste přátelští. 

Změnila bys v projektu něco ze strany školy? 

Ne, všechno je v pořádku. 

Co chceš v budoucnu dělat za práci? 

Chci být inženýr a i nadále se účastnit dobrovolnických projektů. (Později upřesnila, že jako 

industriální inženýr by dělala v tomto oboru různé výzkumy, starala se o ekonomiku a 

management apod.) 

Kolik států už jsi navštívila? 

Navštívila jsem již 3 státy - Rakousko, Německo a Česko. 

Líbí se ti Kutná Hora a proč? 

Ano, Kutná Hora se mi líbí. Je tu hodně historických budov a nádherné historické centrum. 

 

 

 

 

Rozhovor vedl a text zpracoval Filip Netolický, 9. třída 
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________ _________ 

 

Rozhovor vedl a z angličtiny přeložil Jan Zlatohlávek, editace A. Melechová Ruthová 

Honza: Jak zní celé tvoje jméno? 

Lama: Lama Saadeh. 

Honza: Co jsi za tu dobu, co jsi tu byla, stihla navštívit? 

Lama: No, byla jsem v Kostnici, v katedrále Nanebevzetí Panny Marie, katedrále svaté Barbory a na 

náměstí a v okolí. 

Honza: Ochutnala jsi české pivo? 

Lama: Jo, měla jsem Pilsner Urquell. 

Honza: Znáš nějaké slavné české osobnosti? 

Lama: Neznám jméno, ale vím, že máte slavného basketbalistu v NBA (Tomáš Satoranský) 

Honza: Co se ti líbí na České republice a naopak, co se ti nelíbí na Česku? 

Lama: Co se mi líbí, jo? No tak určitě architektura, máte hrozně pěknej design propojení starodávný 

a moderní architektury, to je pěkné. A co se mi nelíbí? Tak když jdu po městě a různě po mě koukají a 

kolikrát se děsí a jenom za to, že mám šátek. 

Honza: Děkuji, tohle je vše. 

Lama: Taky děkuju. 
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_______________ _____________ 
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Dne 21.10. jsme se my, deváťáci a osmáci 

vydali na výlet do města Přelouč. Důvodem 

byla exkurze ve velké firmě na výrobu 

automobilových zámků Kiekert. Nejprve 

jsme měli naplánované exkurze v 

akustickém oddělení a poté následovalo 

provedení výrobním procesem. Nakonec 

jsme si vyslechli přednášku o významu a 

historii této firmy. Už jenom kvůli tomu, že 

tato firma je největší svého druhu, si 

myslím, že byla skvělá zkušenost ji 

navštívit a dozvědět se nové informace. 

Autor: Ondra Moravec, 9. třída 

 

Foto z www stránek firmy Kiekert 

1. Jak se ti líbila 
exkurze ve firmě 
Kiekert? Co tě 
nejvíce zaujalo? 
 
M. Žáček:  
Bylo to hezký, 
dobře 
vysvětlený, 
zajímavé téma. 
Zaujali mě tam ti 
roboti. 
R. Schovanec: 
Bylo to dobrý. 
V. Novotná: 
Bylo to 
zajímavý, ale 
bylo to spíš pro 
kluky. 

2. Chtěli byste 
pracovat ve 
firmě Kiekert?  
 
J. Kuboš: 
Ne 
V. Mucsková: 
Třeba někdy 
jo. 
M. B. Černá: 
Ne, nechci 
podporovat 
něco, co 
znečišťuje 
naše 
prostředí. 

 

3. Kam byste 
chtěli jet příště 
na exkurzi? O 
čem by mohla 
být příště 
exkurze? 
 
M. Žáček: 
Něco o ekologii. 
M. B. Černá: 
Někam, kde mě 
to bude bavit. 
V. Novotná: 
Něco, co bude 
záživnější. 
 

Víte že... 
1. Firma byla založena v roce 1857. 

2. Kiekert má 8 vývojových, 3 výrobní a 12 

prodejních center. 

3. Na světě pro Kiekert pracuje 6 500 

zaměstnanců. 

4. Kiekert je druhá firma v Pardubickém kraji s 

největším počtem zaměstnanců, a to 2 700. 

5. Za rok vyrobí až 60 milionů zamykacích 

systémů 

6. Za jeden den se vyrobí až 270 000 zámků. 

7. Zamykací systém od firmy Kiekert se skládá 

přibližně ze 60 a maximálně ze 130 součástek, 

jež je nutné sestavit dohromady. 

8. Za svou více než 160 let dlouhou historii tato 

společnost vyvinula a vyrobila více než 2 

miliardy zámků pro automobilový průmysl a 

zaregistrovala 2 000 patentů. 

9. Získali během let okolo 20 % podílu trhu ve 

světě a 35 % v Evropě. 

10. Vyrábí zámky pro více než 60 značek po 

celém světě. 

 

Zpracovala: Anh Ninh le Ngoc, 8. třída 

Rozhovor vedla Anh Ninh 

Le Ngoc, 8. třída 
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_______________ _____________ 

V pondělí 14. října jsme se my, deváťáci, spolu 

s paní učitelkou Trlidovou a paní asistentkou 

Vrbovou vydali do Prahy na loď iQ Port.  

Loď byla celou dobu ukotvená a vevnitř to bylo 

udělané tak, že jsme si tam ve většině místností 

vůbec nepřipadali jako na lodi. Vyzkoušeli jsme si 

opravdu mnoho „pokusů“.  

Mohli jsme si třeba vyzkoušet, jak to vypadalo 

v části potápějícího se Titanicu, otestovat rychlost 

našich reakcí, zahrát si virtuální bowling, pokusit 

se sestavit kapelu, kde jsme mimochodem strávili 

hodně času a velmi mnoho dalších zajímavých věcí.  

Jednou z nich byl i robot, který umí odpovídat na 

několik otázek, s námi se ale popravdě moc bavit 

nechtěl.  

Po tom, co jsme si vše vyzkoušeli a prohlédli, 

přiblížili jsme se metrem k Václavskému náměstí, 

kde jsme měli rozchod a asi všichni jsme navštívili 

McDonald’s. Dojedli jsme, sešli se podle 

domluveného srazu a pěšky šli na hlavní vlakové 

nádraží, odkud jsme už jeli vlakem domů.  

Řekl bych, že výlet jsme si všichni užili a odnesli si 

z něj mnoho nových zážitků a vědomostí. 

 

 

 

Autor: Filip Netolický, 9. třída 
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_______________ _____________ 

 

Myslíte si, že projekt „PéBéčko“ pomůže Kamence? 

Autor: Honza Zlatohlávek, 8. třída 
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_______________ _____________ 

Co znamená Projekt Pé-Béčko? 

z anglického jazyka: 

participatory budgeting = participativní rozpočet 

 

V čem spočívá Pé-Béčko? 

Žáci sami rozhodují, jak utratit svůj rozpočet. 

Rozpočet na PéBéčko poskytne škola. 

Výše je 20.000,- Kč. 

Žáci navrhují projekty, které se dají zrealizovat, a snaží se získat podporu svých 

spolužáků. 

Pé-Béčko je dobré v tom, že žáci: 

1. Procvičí si prezentační dovednosti 

2. Naučí se nakládat s penězi 

3. Naučí se stát za svým názorem a reprezentovat ho, povedou si vlastní kreativní 

kampaň. 

Autor: Marek Žáček, 8. třída 

  

Logo Institutu H21 Karla Janečka a Projektu Participace 21, pod jejichž taktovkou 
se projekt díky Městu Kutná Hora realizuje. 

Zdroj obrázků: ih21.org, participace21.cz 
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_______________ _____________ 

Dne 25. 10. proběhlo říjnové školní assembly v aule. Po skončení písně začal tradiční pozdrav paní 

ředitelky se všemi přítomnými třídami. Poté proběhlo ocenění tříd a žáků. Třídy byly oceňovány za 

dobrou docházku a někteří žáci třeba za ochotnou pomoc spolužákům, pomoc při výzdobě a další… 

Žákyní měsíce se stala Viktorie Novotná z 8. třídy za pomoc spolužačce v nepřítomnosti paní 

asistentky. Mimo pochvaly bylo některým žákům dáno také doporučení, především ke zlepšení jejich 

chování. Pak paní ředitelka dala slovo Honzovi Zlatohlávkovi, aby vysvětlil, jak bude probíhat 

Halloween a poté projekt PéBéčko. Nakonec však PéBéčko musela vysvětlit paní ředitelka (Honza 

Zlatohlávek je přece jenom v roli předsedy nově 😊).  

Pak přišly na řadu vzkazy. Nikdo na pódium nepřišel, na řadu tedy přišla hymna. Selhala nám však 

technika, a tak se zpívalo bez doprovodu. Na konci příštího měsíce, což je listopad, se opět sejdeme! 

😊 

Autor: Jan Zlatohlávek, 8. třída, editace: Andrea Melechová Ruthová 

    

Školní fotograf a Žákyně měsíce  Tlumočníci Projektu Edison Předseda ŽŠR 

  

Nové tváře 
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30. 9. – 4. 10. Projekt Edison 

1. 10. naším novým speciálním pedagogem se stává paní učitelka Miláčková 

1. 10. 4. třída se účastní projektu MAPu Kutnohorsko „Společnou cestou“ 

1. 10. ve II. B začíná „Trojkroužek“ za pomoci a podpory rodičů 

1. 10. 3. třída se účastní výtvarné soutěže „Namaluj si svého tygra“ 

2. 10. vychází 1. číslo školního časopisu Kameňáček 

4. 10. globální Party v aule a mezinárodní basketbalový turnaj v tělocvičně  

7. 10. vyhlašujeme sběr víček od PET lahví pro sdružení Cesta životem bez bariér 

10. 10. výroba lahviček přání ve II. B 

10. 10. přednáška Českého červeného kříže ve 2. A a 2. B 

11. 10. první centra aktivit ve II. B 

11. 10. přednáška Českého červeného kříže ve 3. třídě 

14. 10. 1. třída se vydala na Kačinu podívat se „Jak se žije v úle“ v rámci projektu 

„Perníková chaloupka“ 

14. 10. devítka v iQportu 

15. 10. páťáci na cestě po středověké Kutné Hoře 

15. 10. II. A a II. B na návštěvě v Dačického domě 

18. 10. druhá schůzka ŽŠR, příprava Halloweenu a harmonogram školního PéBéčka 

s názvem „Zlepšujeme Kamenku“ 

18. 10. vlaštovky z II. A a 3. třídy a vinobraní z II. B v Galerii Na plotě 

21. 10. Projekt Edison v Galerii Na schodech 

21. 10. družina na ekoprogramu Smysluplná zahrada 

22. 10. tvořivé odpoledne s rodiči ve II. A 
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24. 10. družina v Muzeu duchů a strašidel 

24. 10. oprava zídky plotu směrem do ulice Štefánikova 

25. 10. sběr návrhů projektů do PéBéčka 

25. 10. říjnové celoškolní shromáždění v aule 

25. 10. 3. třída v knihovně na besedě „Hlava v hlavě“ 

28. 10. Den vzniku samostatného Československa, státní svátek 

29. – 30. 10. podzimní prázdniny 

30. 10. výměna dveří na terasu 

31. 10. mimořádné zasedání ŽŠR, redukce návrhů do školního PéBéčka 

31. 10. družina u Strašidel pana Dačického 

31. 10. Halloween v 6. třídě a ve školní družině 

31. 10. projekt „Příběhy našich sousedů“ – seminář „Jak natočit pamětníka“ 

1. 11. Halloween v režii ŽŠR 
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Marek Husar, 4. třída 

Halloween - anketa 
Jaké bylo nejlepší stanoviště? 
Hlasovalo 50 dětí.  
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Vytříděné suroviny (podle tabulky) noste, prosím do 

školy, uzavřené v pytlích. 

Použitý olej, prosím, nalijte do jakéhokoli uzavíratelného obalu a vezměte ho do školy. 

Tam olej předejte odpovědné osobě (u vchodu, po příchodu do školy). 

Pomůžete nejen přírodě, ale i naší škole.  

Škola za každý litr dostane peníze, které může využít na pořízení nového vybavení nebo 

Vás vzít někam na výlet.  

Navíc můžete vyhrát volné vstupy do dětského parku Louisiana Ranch pro celou školu. 

VYKUPOVANÉ SUROVINY 
CENA 
(Kč/kg

) 

1,11  
- noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy 
bez tvrdých vazeb 

1,- 

1,05 
- papírové a lepenkové obaly (karton, lepenka, veškerý hnědý a šedý papír)   

0,30- 

PET víčka  - víčka z PET lahví 2,50- 

PET lahve - veškeré PET lahve po nealkoholických i alkoholických nápojích  1,50- 

Al – hliník -  Al plechovky 2,50- 

Al – hliník -  Al fólie (obaly od čokolád,  čokolád.  figurek, víčka od jogurtů, 
paštik, salátů  a další     potravinové obaly z čistého hliníku, alobal ...) 

2,50- 

Al – hliník - ostatní hliník (nádobí, plechy, dráty …) 2,50- 

Al – hliník - mix (plechovky, fólie, ostatní hliník …)              
NEVYTŘÍDĚNÝ HLINÍK 

0,50- 

Fe - železo 2,- 

Tetrapaky - nápojové obaly od mléka, džusů… 0,10- 
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Od října sbíráme vytříděné suroviny (viz strana 13). Vytříděný odpad 

(papír, plasty, nápojové kartony, vytříděný hliník – viz instrukce na str. 13 

v tabulce, vytříděné železo, víčka od PET lahví) můžete nosit vždy ráno - 

v průběhu celého školního roku - a odevzdat ho, nejlépe v uzavřeném 

plastovém pytli, u vchodu zaměstnancům školy. 

Získané finanční prostředky budou využity na školní akce. 
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