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Ahoj, konečně se napsalo, vytisklo a vůbec připravilo první číslo našeho nového 

školního časopisu, který jsme pojmenovali (podle jedenáctileté tradice) 

Experiment. Tento zbrusu nový časopis plný zajímavých článků o škole a učení je 

také nacpán novými vtipy, u kterých se jistě zasmějete. Tradičně se také dozvíte, 

co se dělo a nedělo ve třídách. Na naší titulní stránce vždy najdete Einsteina, jak o 

něčem přemýšlí, a vždy o tom bude něco v časopise. Také si všichni žáci budou 

moci vyzkoušet jednoduché, ale zajímavé experimenty, které si můžete s rodiči 

vyzkoušet třeba i doma – když už máme takový experimentální název. Ani na 

anketu jsme nezapomněli. Tak se zatím mějte hezky a hlavně čtěte! 

Za redakci Najt   

 

Co byste o nás měli vědět 

aneb redakce se představuje 
 

V této rubrice se postupně představí 

všech 12 členů letošní redakce. 
 

 

 

 

Jmenuji se Marián Trpkoš, v červenci 

oslavím své 14. narozeniny. Jako 

hlavní zábavu mám informatiku – 

programování v jazyku C++, 

programování mikropočítačů a hraní 

PC her. Mám moc rád kočky a psy, 

mám kočku (Blaženu), kocoura 

(Bertíka) a fenu (Narynku). 

Neobejdu se bez svého telefonu a 

sociálních sítí na něm, mobilních 

dat a Pokémonů (GO).  Budu se 

podepisovat /☢ᗰ丅☢/. 

 

 
No - měli byste o mně vědět, že 

jsem Naty Pumrová. Nedokážu žít 

bez koně a psa ….(jsem blázen do 

koní)… Je-li čas, věnuji se přírodě, 

škole, zvířectvu, jezdectví, blíže 

horsemanshipu a přirozené 

komunikaci… Ne, špatně, 

v Dobrušce nebydlím… Ve školním 

časopise si říkám Najt. Obrázek si o 

mně můžete udělat již sami……  
 

Z příspěvků redaktorů sestavil *Mickey*  
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Učení – mučení?  
(naše anketa) 
 

Povídali jsme si o učení a osmáci 

odpovídali na čtyři otázky: 

Co bys změnil, kdybys byl ředitelem 
školy? 
- Dal bych méně učiva, prospělo by to 

všem, ale jinak dobrý. 

- Zařídila bych delší přestávky, méně testů 

a úkolů a více ředitelského volna. 

- Dával bych delší ředitelská volna, protože 

si žáci potřebují oddychnout. 

- Zavedl bych wifi po celé škole - nestačí 

do všech tříd.  

- Lepší učitelé (mladší). 

- Lepší obědy. 

- Nemít fyziku – stejně ji nebudeme 

potřebovat. 

- Zkrácení vyučovacích hodin z 45 minut 

na 35 minut, protože to chtějí žáci a ne 

ostatní, pro naše dobro – my to chceme. 

 
 

 

 
 Vytvořily děti ve družině paní Bajerové 

 

 

Měli by dostávat žáci úkoly? 
- Ano, ale jenom někdy za čas. Máme jich 

strašně hodně. 

- Měli by dostávat úkoly, ale někdy na to 

nemáme čas. 

- Žáci by měli dostávat DÚ, protože kdyby 

je nedostávali, většina by měla ze všech 

testů známku 5 nebo 4 (obzvlášť 

z matematiky). Nedával bych však špatnou 

známku za to, když žák úkol nepřinese, 

protože to je jeho věc, že to nebude umět a 

dostane špatnou známku. 

- Ne, protože je nestíháme udělat doma, 

když relaxujeme od školy. 

 

Proč se mají žáci vlastně učit? 
- Protože podle toho bude vypadat naše 

povolání. 

 - Abychom třeba měli alespoň páru o tom, 

kolik je 1+1, nebo abychom nenapsali bili 

místo toho byli. Všechno, co se učíme, se 

může někdy hodit. 

- Učit se musíme, abychom se něco naučili 

a někam se dostali. Bez učení by bylo 

všechno k ničemu a nic by nešlo. 

- Vzdělávat se musíme, jen nadávat 

můžeme XD. Učíme se ale celý život, tak 

co….. 

- Je dobré umět od každého kousek, vše se 

v budoucnu hodí.   

- Je to nuda, nebaví mě to, všechno umím a 

znám. 

- Ve škole se učíme mnoho věcí, některé se 

hodí a jiné zase ne, ale pořád se škola 

k něčemu hodí. Učte se, ať dopadnete 

dobře. :D 
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Co bys vzkázal ministryni školství? 
- Ministryni školství bych vzkázal, aby 

nám dávala víc volna, protože žáci 

potřebují volno. Když jsou žáci unavení, 

tak to učení jde blbě. A ještě by měla 

zakázat testy 1. a 2. hodinu, protože většina 

žáků ještě spí. 

 

- Nechápu, proč se ve školách ruší 

automaty, když si někdy potřebujeme 

koupit pití na tělocvik. Ale jinak je škola 

celkem fajn. 

 

- Paní ministryně školství, chtěli bychom 

prodloužit prázdniny! 

 

*Minnie* 

Co jsou to QR kódy? 
Možná jste si všimli obrázku v levém 

dolním rohu titulní stránky. Je to QR kód. 

QR kód je „čárový“ kód, co obsahuje 

odkaz internetové stránky, nebo skrývá 

obrázek či video. Tento kód se dá 

jednoduše naskenovat přes mobilní 

aplikaci. V časopise se bude objevovat u 

zajímavých věcí. Připravil jsem pro vás 

jednoduchý návod na této webové stránce: 

 www.qrcody.webnode.cz/ 

Stránku stačí opsat do internetového 

prohlížeče, zvolíte svůj typ telefonu, 

nainstalujete aplikaci a hurá, můžete 

skenovat QR kódy . Kód naskenujeme 

tak, že spustíme aplikaci a namíříme 

fotoaparát na QR kód v časopisu. 
          / ☢ᗰ丅☢/ 

 

Rozhovor o školním časopise 
Rozhovory do časopisu určitě patří, a tak 

náš časopis nebude výjimkou. Hned úvodní 

povídání bude ale tak trochu 

experimentální… Na otázky o školních 

časopisech odpovídá paní učitelka Petra 

Poulová. 

Loni slavil časopis ZŠ Pulická desáté 

narozeniny. Jak se vlastně narodil? 
Na školu jsem nastoupila v roce 1995 a 

v této době vydávalo vedení školy časopis 

pro rodiče Školastyk, který množil na 

cyklostylu. Již v této době žáci čas od času 

vydali třídní časopis, většinou v rámci 

hodin českého jazyka. My, učitelé, jsme 

měli k dispozici jeden počítač v kabinetě 

pana Sedláčka, o počítačové učebně se nám 

mohlo jenom zdát. Naštěstí se brzy ve 

škole objevila kopírka, kde bylo možno 

ručně psané časopisy namnožit. 

Když jsem se vrátila do školy po mateřské, 

situace se změnila. Ve druhém patře byla 

k dispozici nová PC učebna. 

 

 

V rámci povinně volitelných předmětů byl 

od roku 2006 nabízen také nový předmět 

mediální výchova. A právě to byl začátek 

pravidelného vydávání školního časopisu.  

Vzpomínáte na první redaktory? 
Na první redakci se nedá zapomenout – 

bylo jich hodně (19) a byli nadšení do 

práce. Časopis si pojmenovali ČASOPIS, 

KTERÝ ČTEME NA EX, tedy zkráceně 

NA EX. Vydali šest čísel, to první bylo 

opravdu pokusné – mělo příliš velké 

okraje, mrňavé písmo… 

Proč se každý rok jmenuje časopis 

jinak? 

To je naše snad celorepublikové 

specifikum. Druhá redakce tehdy z písmen 

NA EX přesmyčkou vytvořila XENU. 

V jiných časopisech pracují redaktoři 

většinou několik let, u nás tvoří redakci 

vždy osmáci, se kterými vždy v září 

začínáme úplně od začátku… Ten jejich 

časopis je každý rok NOVÝ (proto nový 

název), ale zároveň navazuje na ty 
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předchozí – a tím propojením jsou 

písmenka E a X. To má na svědomí třetí 

redakce – ve Xeně nechtěli pokračovat, ale 

líbil se jim název Exploze. A bylo 

rozhodnuto, další redakce v této tradici 

pokračují. Názvů je stále ještě dost… Pak 

můžeme začít nové kolo. 

V celorepublikové soutěži ŠKOLNÍ 

ČASOPIS ROKU se umísťujete v první 

desítce… 

I letos se do Brna na finále chystáme. Ale 

vyhrát asi není to nejdůležitější, časopisy 

na špici jsou hodně dobré, spíš jezdíme pro 

inspiraci. V soutěžích nám zprvu vyčítali, 

že nemáme ten správně graficky jednotný 

vzhled (layout). Sami jsme pak poznali, jak 

moc změní pohled porotců způsob tisku 

časopisu .  

Od loňského roku jsou časopisy „jiné“… 

Ano, loňský 10. ročník byl přelomový. 

Přelom vlastně způsobila redakce EX, kde 

se probírala možnost profesionálního tisku 

místo množení na kopírce. Nakonec se 

podařilo a poslední číslo EXíka vypadalo 

zcela „jinak“. Hlavně fotografie, které nám 

dají opravdu dost práce, konečně vynikly.  

Poměrně rychle jste se dostali od 

černobílé verzi k barevné. 

Do vydávání Expressu jsme šli s tím, že 

časopis bude černobílý, když se budeme 

hodně snažit, dovolíme si barevnou obálku. 

Ale popostrčili nás manželé Wolfovi  

z Vrchovin, u kterých časopis tiskneme. 

Vlastně je to jejich zásluha, že jsme viděli 

časopis v barvě, byť si účtovali pouze 

černobílou verzi (vlastně jim ještě jednou 

touto cestou děkujeme za sponzorství ).  

Ve škole existuje ještě jedna tiskovina. 

Bratříčkem časopisu je sborník deváťáků, 

který každá devítka sestavuje. Obsahuje 

jejich vzpomínky na školu, akce, spolužáky 

i učitele. Sborníčky nejsou sice veřejné, a 

možná právě proto bývá jejich čtení 

opravdu zajímavé . A ten loňský byl také 

poprvé z tiskárny – manželé Wolfovi jej 

dali deváťákům jako dárek.   

Co bývá pro redaktory nejtěžší? 

Nejtěžší jsou první dvě čísla. Pak už ti 

schopní a šikovní pochopí, že jde o úkol, 

který se neomezuje na 45-minutovou 

vyučovací hodinu. Že pracuji, i když jsem 

nemocný. Že se věci řeší i o víkendu, když 

je v pondělí uzávěrka.  

Co máme čekat od letošního ročníku? 

Název a titulní stranu máme. Na začátku si 

vždy musíme ujasnit, co převezmeme 

z předchozích časopisů, co k tomu přidáme 

nového, co vlastně znamená ŠKOLNÍ 

časopis a pro koho píšeme. Více prostoru 

chceme dát jednotlivým třídám, žákovským 

pracím (z výtvarné výchovy, prac. činností, 

ale slohu, informatiky a jiných hodin). 

Časopis se tak stává takovou naší školní 

kronikou… 
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1. A – Hurá do školy!  
Nás prvňáčků je osmadvacet - 17 

chlapců a 11 dívek. Zatím jsme všichni 

hodní a milí na sebe i na paní učitelku. 

Máme moc rádi velkou přestávku na 

školní terase, kde se můžeme po 

náročné práci v hodinách vyblbnout. 

Kromě nové učitelky a nových žáků je 

v naší třídě také nová interaktivní 

tabule, na které si můžeme vše pestře 

procvičovat.  
 

Hned ze začátku jsme se zúčastnili 

sportovního dne na stadionu. Běhali 

jsme 60 m, skákali jsme do dálky a 

házeli kriketovým míčkem. 

 
Ovoce (Nela Dyntarová) 

 
Ježek (Zuzanka Marešová) 

O pracovních 

činnostech 

jsme vyráběli 

podzimní ovoce z modelíny (na 

obrázku jsou výrobky Ondřeje Vaňka, 

Vojty Domoráda a Vojty Vícha).  

 
O řepě (Ester Galková) 

 

 

 
Také jsme byli poučeni policií ČR. 

Policisté nám připravili zajímavé 

vyprávění o tom, co a jak dělají 

v práci. Povídali jsme si o tom, kdy 

máme přecházet přes přechod.  
Plínka  



OKÉNKO DO TŘÍD 

7 

2. A - V plném proudu 
Třídní je opět paní učitelka Markéta 

Schmoranzová. Ve třídě je hodně živo. 

Je tam totiž 28 žáků (18 holek, 10 

kluků). Jeden žák bohužel opakuje 

první třídu. Opakují všechno učivo 

z první třídy. Počítají do dvaceti, učí se 

abecedu. Jsou moc šikovní. Tělocvik 

měli opravdu zábavný. Jezdí každou 

středu na plavání. 21. 9. měli sportovní 

den na stadionu. V úterý 27. 9. se šli 

podívat na akci BESIP s městskou a 

státní policií. Děti nejvíce bavila  

čtyřkolka. 

 

 
Obrázky pampelišek (Šárka Radová a 

Sebastian Macko) 

 

 

Kočky (Majda Čtvrtečková) 

 

 

 
 

Na konci první třídy minulého 

školního roku je paní Čtvrtečková 

pozvala k nim do bazénu, a pak si šli 

hrát na dětské hřiště na Hečmandu. 

Dětem se vše moc líbilo. 

 

 
 
 

 
*Minnie *  
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3. A – Šikovní počtáři 
Jako třídní učitelku mají třeťáci nadále 

p. učitelku Michaelu Petráčkovou. Do 

Opočna přestoupil jeden žák, takže do 

třetí třídy „pravidelně“ (alespoň 

doufám =D) dochází 26 žáků, z toho 

12 chlapců a 14 dívek. 

 

V matematice berou násobilku a velice 

jim to jde. Při hodinách českého jazyka 

pilně zapisují a čtou ze svých čítanek a 

knížek. S paní učitelkou Pultarovou a 

Kučerovou při angličtině probrali 4. 

lekci a učí se psát první větičky. Při 

hodinách hudební výchovy zpívají 

oblíbené písničky. Na tělocviku si jezdí 

zaplavat do bazénu v Dobrušce.  

 

 

V prvouce probírají látku s názvem 

Naše obec. Kreslili podzimní radnici a 

v pátek 21. října se do ní šli dokonce 

podívat! 

 
 

Kryska / Najt 

 

 
Při výtvarné výchově se společně 

potápíme do hlubin (viz obrázek Šárky 

Krajčovi-

čové).  

Tvořili také 

břízy 

s kmeny 

z novin 

(Sabina 

Hašková)  

a podzimní 

draky (Julie 

Jakicová).  
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4. A – Policie! 
Dne 16. 9. čtvrťáci 

zhlédli divadlo o 

Karlu IV. Divadlo 

se čtvrté třídě moc 

líbilo.  

 

Dne 27. září 2016 

proběhla akce 

BESIP, jeden pan 

policista ukazoval čtvrťákům policejní 

čtyřkolku a to se čtvrťákům moc líbilo. 

Dozvěděli se například, jak je těžká 

neprůstřelná vesta, mohli si vyzkoušet 

pistoli, houkačku nebo obušek. Také si 

mohli sednout do policejního auta. 

„Dozvěděl jsem se, že když zloděj 

neposlouchá, tak mu do očí policisté 

stříknou pepřový sprej,“ říká Filip 

Matějů. Akce proběhla na terase. 

Všem se moc líbila. Čtvrťáci si chválí 

také předmět dopravní výchova. 

 
 

 21. 9., to je datum, kdy proběhl 

atletický den, zde se konaly různé 

disciplíny, jako skok do dálky, běh na 

60 metrů nebo hod míčkem. Také 

běhali vytrvalostní běh na 400 m.  

 
 

 

/ ☢ᗰ丅☢ / 

Obrázek Pavlína Popová, foto p. uč. Pultarová 
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5. A – Baví je výtvarka 
V páté třídě momentálně počítají 

dělení velkých čísel a násobení 

dvojciferných čísel. Nejvíce je baví 

výtvarná výchova, většině v třídě 

kreslení a malování jde. V češtině 

probírají odůvodňování koncovky u 

sloves.  

 

 
Pracovní činnosti jim také jdou od 

ruky. Nedávno pracovali na výrobě 

farmy. Byli rozděleni do dvojic. Každá 

dvojice si vyrobila svou farmu. Stříhali 

a malovali zvířátka, domečky a stromy. 

Pak vše nalepili na tvrdý papír a 

dozdobili to zrníčky. K lepení 

používali tavnou pistoli. Dělali také 

výrobky z přírodnin. 

 

 
Když měl někdo farmu 

hotovou, šel dělat strom 

s jablky.   

Sportovní den 
Sportovní den se odehrál na stadionu 

v Dobrušce. Žáci se účastnili běhu na 

400 m a trojboje. Tento sportovní den 

byl pouze pro první stupeň, takže od 

první do páté třídy. Nejvíce je bavilo 

skákat do písku . Nakonec někteří 

žáci obdrželi medaile a diplomy, takže 

byli spokojeni. Tato akce byla fajn. 

 
V trojboji byla nejlepší tato děvčata: 

Bára Zelená (3.), Nikola Pohlová (1.) a 

Dorota Švorčíková (2.)  

Výtvarná výchova 
  Na výtvarnou výchovu máme 

paní Matyasikovou, naši třídní 

učitelku. Teď jsme dodělávali 

obrázek papouška (obrázek Nicol 

Ježková).      
 

Podle podkladů děvčat z 5. A (Radka 

Potočková, Nicol Ježková a Adéla 

Čtvrtečková) připravila Gerťa                   
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6. A – Adaptační výlet 
„Bydleli jsme v „kurníku“, praskala 

tam podlaha a byla tam zima. Ale jinak 

to bylo super. Poznali jsme se 

s novými spolužáky – ve třídě je nás 

29! Šli jsme třeba na hranice s Polskem 

a málem jsme zabloudili. Vyplňovali 

jsme dotazníky, stříleli jsme z luku a 

večer byla diskotéka, zahráli jsme si 

ping pong. S námi byli tři učitelé: pan 

Mach, náš třídní, paní Novotná a paní 

Maixnerová, bylo to prostě super,“ 

říkají šesťáci. 

  

Angličtinu máme v pondělí, ve čtvrtek 

a pátek. Jsme rozděleni do dvou 

skupin, první skupina má paní 

Kučerovou a druhá skupina paní 

Moravcovou, zatím jsme v druhé lekci. 
 

Na češtinu máme pana Macha, každé 

úterý píšeme pětiminutovku a 

procvičujeme vyjmenovaná slova. 
 

Na výtvarnou výchovu máme paní 

Moravcovou, 

kreslíme 

jabloně, svoje 

vysněné 

prázdniny a 

pracujeme 

s papírem. 

 

 
 Obrázky: P. Čáp a R. Smrčková 

 

O dějepisu bereme dobu kamennou, 

pravěk, dobu železnou a bronzovou. Je 

to super. 
 

Dne 20. září jsme byli se třídou na 

sportovním dni na stadiónu u Mělčan. 

Jako první byl běh na 60 metrů, také 

jsme házeli kriketovým míčkem. Po 

krátké přestávce následoval skok do 

dálky. Poslední disciplínou byl běh na 

800 metrů. Moc se nám to líbilo, 

nemuseli jsme se učit . 
FíPí 

     

 
Při přírodopise jsme měli už také 

laborky, třída se rozdělila na dvě 

poloviny a pracovali jsme 

s mikroskopem. 
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Exkurze šesťáků do Prahy  
Třída 6. A poprvé vyrazila společně do 

Prahy. Jeli jsme v úterý 11. 10. 2016. 

Na exkurzi se všichni těšili. Do Prahy 

jsme jeli autobusem. Vyrazili jsme 

ráno v 6:50, jeli jsme směrem do 

Hradce Králové. Pak jsme vjeli na 

dálnici, na které jsme dojeli až do 

Prahy. Řidič nás vyhodil na Černém 

Mostě. Cesta nám trvala zhruba 2 

hodiny a 30 minut. Na Černém Mostě 

jsme nastoupili do metra, kterým jsme 

jeli na stanici Vltavská, pak jsme jeli 

tramvají k Národnímu technickému 

muzeu. V muzeu bylo hodně exponátů. 

Poté jsme šli na Staroměstské náměstí, 

kde jsme se koukli na orloj. A pak 

jsme šli na Václavské náměstí přes 

Františkánskou zahradu. Výlet se mi 

líbil, protože jsme navštívili KFC. 

Zprávu při hodině slohu napsal  

Petr Čáp ze 6. A       

 

Třída 6. A se zúčastnila poznávací 

exkurze do Prahy. Nejdříve jsme 

navštívili Národní technické muzeum, 

kde jsme se podívali na expozice 

hutnictví, astronomie, televizní studio, 

tiskařství (viz obrázek nahoře) a další. 

Poté jsme šli navštívit Staroměstské 

náměstí, stejně jako v muzeu jsme 

vyplnili pracovní list a zastavili jsme se 

u orloje. Prošli jsme Františkánskou 

zahradou až na Václavské náměstí. 

Metrem jsme dojeli k autobusu. I když 

počasí 

nebylo 

úplně 

příznivé, 

výlet se mi 

moc líbil. 

V muzeu 

mne 

zaujalo 

fotografo- 

vání a také 

se mi líbil 

orloj. 

Adéla 

Kubalová 

ze 6. A 
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7. A - Jak je ve třídě  
  V sedmé třídě mají stejně jako loni 

paní třídní učitelku Blanku 

Maixnerovou. Ve třídě je 22 žáků. Do 

třídy přibyl jeden nový žák D. Mutina.  

V matematice probírají zlomky, které 

krátili, sčítali, odčítali a převáděli na 

desetinná čísla.  

O přírodopisu brali kruhoústé a paryby 

a teď berou vnitřní stavbu ryb.  

Na výtvarné výchově se pokouší 

namalovat obličej ze smajlíka (viz 

obrázek Davida Zrzavého). Zkouší 

různé techniky malování.  

V zeměpisu berou Afriku, ze které 

psali hodně testů. Učí je pan učitel 

Sedláček, kterého mají moc rádi. 

Při angličtině mají prvním rokem 

časopis GATE, jsou v něm zajímavé 

články pro kluky i pro holky. 

Při tělocviku jsme chodili ven, teď už 

se chodí do sokolovny, průmyslovky a 

na gymnázium. Jsme rozděleni do tří 

skupin. Pan učitel nám udělal tabulky, 

potom zjistíme, jak na tom jsme.    
 

 

 
 

Sedmáci na Hradě 
4. října jeli sedmáci na exkurzi do 

Prahy. Byli v zahradách Pražského 

hradu a katedrále sv. Víta. Prošli i 

Zlatou uličkou. Vše se jim moc líbilo a 

z vyprávění pana učitele Frýdy se 

naučili hodně zajímavých věcí. Jako 

každý rok jeli i metrem a letos i 

tramvají. Do Prahy se hodně sedmáků 

těšilo hlavně na KFC, ale našli se i 

sedmáci, které bavilo chodit po Praze a 

učit se nové zajímavosti.  
Hilďa 
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8. A - Pořád stejné 
U nás v osmé třídě je docela živo. 

Všichni jsme rádi, že nám jako třídní 

zůstal pan Frýda. Ve třídě je nás 20.  

 

Dne 21. 9. jsme měli atletický den, kde 

jsme běželi 1500 m.   

 

V matice probíráme mocniny a 

odmocniny a také začínáme 

Pythagorovu větu.  

 

Přibyly nám nové předměty: mediální 

výchova, při které tvoříme časopis, a 

fyzikální praktikum – zatím žáci 

pracovali se stavebnicí Merkur. 

 
 

Nová je i estetická výchova a 

staronová výchova ke zdraví. Zmizela 

nám hudební výchova a výtvarka. 

V dějepise jsme probírali Anglii a psali 

již testy.  

 

Při němčině jsme procvičovali čísla, 

hodiny, ale také rozkazy. Podívat se na 

naše hodiny byla studentka učitelství.  

V češtině jsme probírali slovanské 

jazyky a stejně jako ostatní třídy 2. 

stupně máme za sebou besedu 

v městské knihovně.  

 
 

V estetické výchově jsme malovali 

střípky z prázdnin a obrázek k písničce 

Řekni, kde ty kytky jsou?  

 
 

 
 /Kubajs/ 
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Barokní Praha a KFC 
Dne 11. října jsme byli 

v Praze. Jeli jsme autobusem 

z Dobrušky až na Černý 

Most. Zde jsme přestoupili 

na metro. Ve stanici Můstek 

jsme přestoupili na linku A, 

vystoupili jsme na 

Malostranské. Zde jsme X 

let čekali na tramvaj. Když 

už se konečně opovážila 

přijet, tak byla hodně 

narvaná, protože v Praze 

zrovna kolabovala doprava. Takže 

půlka z nás počkala na další. Ještě než 

jsme odjeli, tak se p. Frýda hádal 

s dveřmi.  Po dvou zastávkách jsme 

radši vystoupili a počkali na další, 

která přijela asi po 5 minutách! Tam 

jsme se připojili ke zbytku a 

pokračovali dál. Když jsme nějak 

záhadně vystoupili, tak nám p. Frýda 

pokazil výlet svými pracovními listy 

. Šli jsme kolem ministerstva 

zahraničí, Pražského hradu (Miloš tam 

nebyl ), domu U Dvou slunců, 

různých barokních staveb (těch tam 

bylo ), také jsme byli ve 

Valdštejnské zahradě. Poté jsme šli 

kolem Babišova sídla (ministerstvo 

financí). Potom jsme pokračovali na 

Karlův most a z něj jsme se úzkými 

uličkami dostali na Staroměstské 

náměstí. Tam jsme se dozvěděli, proč 

jsou v dlažbě kříže. Pokračovali jsme 

kolem Ungeltu, no a už jsme šli na 

náměstí Republiky, kde si některé 

odskočily do obchodního centra. Když 

se vrátily, tak jsme nasedli na metro a 

hurá na Černý Most! Tam jsme se 

zastavili ve slíbeném KFC. Pak už 

jsme jeli domů. Výlet byl docela 

dobrý, jenom škoda těch pr. listů !  
Foto z Valdštejnské zahrady 

/Kubajs/ 

 

9. A – Náročný rok před námi 
Pro nás „deváťáky“ nastal velmi 

obtížný rok. Předměty nám zůstaly 

stejné, ale je to pro nás obtížnější, 

protože se připravujeme na přijímačky. 

Píšeme závěrečnou práci (seminárku) 

na námi zvolené téma. Jako každý rok 

jsme se zúčastnili celodenní exkurze 

do Prahy. Prošli jsme si Národní 

galerii, Václavské náměstí, 

Vyšehradský hřbitov a ke konci jsme 

šli i okolo Tančícího domu. Po celou 

dobu jsme vyplňovali různé pracovní 

listy a poslouchali odborný výklad 

pana ředitele. Nesměla chybět návštěva 

KFC a McDonaldu. Celý výlet jsme si 

užili a načerpali spoustu uměleckých 

dojmů.   

Sára Žabenská
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SBĚR PAPÍRU 
Od 27. až do 30. září se celá naše škola 

zapojila do sběru papíru. A kdo byl 

nejlepší? Více než 100 kg přivezli: 

  

1. Sedláček Kryštof  404 kg 5. A 

2. Hůlek David  275 kg 5. A 

3. Suková Karolina  238 kg 5. A 

    Peterová Linda 238 kg 3. A 

4. Pohlová Nikola  213 kg 5. A 

5. Kohoutek Ondřej  190 kg 8. A 

6. Michalíková Sára  178 kg 2. A 

7. Matějů Filip   173 kg 4. A 

8. Stonjek Matyáš  168 kg 4. A 

9. Volfová Kateřina  165 kg 2. A 

10. Kudláček Jan  155 kg 7. A 

12. Weselak Dominik  150 kg 3. A 

13. Slavík Viktor  135 kg 3. A 

14. Pithart Václav  127 kg 4. A 

15. Hušková Markéta  122 kg 6. A 

      Hušek Adam  122 kg 4. A 

16. Urban Matěj         103 kg 5. A 

      Czubová Andrea  103 kg 2. A 
 

Další sběr bude zase na jaře. Sběrový papír 

nesmí obsahovat např. asfaltové papíry, 

hygienické papíry, papíry od olejů, papíry 

uhlové a kopírovací, papíry mastné, 

znečištěné od barev, nerozvláknitelné a 

lakované papíry…. 

 

Pořadí tříd 
Celkové množství   Průměr na žáka 

1. 5. A      1409 kg  51,7 

2. 3. A        1007 kg  33,7 

3. 2. A         903 kg              32,3 

4. 4. A         856 kg               28,5 

5. 6. A         550 kg               18,9 

6. 1. A         335 kg               11,9 

7.   8. A         266 kg               10 

8. 7. A         166 kg                 8,7 

9. 9. A             0 kg                 0 

PET víčka 
Dne 30. září se konalo vyhodnocení 

nejlepších sběračů PET víček, 

hodnotilo se období od posledního 

sběru papíru na jaře. A jak dopadlo 

umístění? 
 

Horký D.   9,00 kg 

Matějů F.  1,93 kg 

Hornof A.   1,90 kg 

Potočková R.  1,50 kg 

Poul R.   1,35 kg 

Hlavsa M.   1,15 kg 

Kantová M.   1,08 kg 

 

CO SE NESBÍRÁ? 

 
Sbírají se pouze víčka od PET lahví. 

 

Tato víčka se nesbírají!!! 
Kryska  
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Divadlo - Karel IV. 
Do naší školy přijel herec René Josef 

až z Hradce Králové, aby nám zahrál 

příběh o Karlu IV. Na prvním 

vystoupení byli žáci 7. až 9. třídy, na 

druhém pak čtvrťáci, páťáci a šesťáci. 

Chvilku hrál Karla a chvilku zase 

šaška. Trochu moc to prožíval, ale to je 

asi u herce dobře. Věděli jste, že Karel 

IV. nastoupil na trůn už ve čtrnácti 

letech? Divadlo bylo pěkné. 

 
 

 
 

 

Co je to Vješák ? 
Vješák je volnočasovým klubem pro 

mladou generaci ve věku 12 – 23 let  

z Dobrušky a okolí. Pravidelná činnost 

v klubu Vješáku probíhá každé pondělí 

od 16:00 do 18:00 hodin a v úterý a 

čtvrtek od 16:00 do 19:00 hodin. Mladí 

lidé mají možnost trávit zde svůj volný 

čas. Nemusíte platit za vstup a ani se 

předem přihlašovat. Je zcela na vás, 

kdy klub navštívíte a jak dlouho 

zůstanete. 

K dispozici je tým vedoucích, kteří 

zajišťují celý chod klubu, dohlíží na 

pořádek a věnují se mladým 

návštěvníkům. Chlapci a dívky si 

mohou zahrát stolní fotbálek, 

elektronické šipky, mini – pinec, 

kulečník, malý stolní hokej, různé 

deskové hry, zaskákat si na taneční 

podložce, pobavit se s wifi konzolí, 

podívat se na film nebo posedět  

v čajovně, kde mohou pít čaj a povídat 

si s přáteli.    
                                                      

      Pokud vás Vješák zaujal, navštivte 

stránky: www.vjesak.jbdobruska.cz 

 

 
Pan Mach v mládí. 

                           

Vješák před školou 
Proběhl dne 7. září. Na jednom rohu 

fotbálek, na druhém velká televize, na 

které hrají děti FlatOut 2. Párek za 15 

Kč a půllitr kofoly za 10 Kč, někdo 

hraje na bicí a někdo tancuje. Slunce 

svití a všude je teplo a náš pan učitel 

Mach to organizuje . 
Fípí 

http://www.vjesak.jbdobruska.cz/
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Akce BESIP 
Žáci 5. A psali zajímavé 

vyprávění o akci Besip, která se 

odehrávala v úterý 27. září: 

Moc se mi to tam líbilo. 

Zjistila jsem, co policajti mají 

vše za vybavení. Nevěděla jsem, 

že pouta mají jen jednu velikost a 

další zajímavé věci. Mohli jsme 

si vlézt do auta - já tam teda 

nevlezla. Bohatě mi stačilo slyšet 

to neustálé troubení. 

Na dalším stanovišti to bylo 

trochu nudnější. Ale zase jsme se 

mohli projet na čtyřkolce, to bylo 

něco! Nikdy jsem na čtyřkolce 

nejela a zjistila jsem, jak je to 

super. Je to moc rychlé, a proto 

je to super.  

Na posledním stanovišti jsme 

všichni dostali sešity z dopravní 

výchovy. Taky ještě takové 

papíry a my jsme určovali, jestli je to 

blbě nebo dobře. 

Akce Besip byla fakt super.   

Dorota 

Švorčíková 
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Atletický den 
Dne 20. 9. 2016 se konal atletický den 

na stadionu u Mělčan pro druhý stupeň. 

Bylo tam 7 disciplín: skok do dálky, 

šplh, hod míčkem, 1500 m, 800 m, 60 

m a 100 m. Dne 21. 9. 2016 se konal 

atletický den pro první stupeň. Běhali 

400 m, 60 m, házeli míčkem a skákali 

do dálky. 

 

Rozcvička 

Startování běhu na 60 m 

 
 

Běh 400 m 

Šlimon 

Najdi 7 rozdílů! 
V 7. ročníku vytvářejí žáci při informatice obrázky v programu Calisto. Napadlo 

nás, že bychom naše výtvory letos využili ve školním časopise. Najdete 7 rozdílů? 
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Vyškrtávačka 
Tajenka: Naše . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na světě!!! 

 

Žďárek P E T R Á Č K O V Á Š K 
 Frýda Á Ž Ď Á R E K O L A J E 

 Maixnerová V N T O Š O V S K Á K E 
 Mach O P U L T A R O V Á U J 

 Macek R O Á N T O V O N Ú Č H 

 Novotná E U Ž M A C E K A S E L 

 Poulová N L N A D Ý R F Ě J R A Š 

Sedláček X O S CH M O R A N Z O V Á 

Kučerová I V S E D L Á Č E K V S 

 Moravcová A Á M O R A V C O V Á A 
 

Matyasiková M A T Y A S I K O V Á Í 
 Schmoranzová 

 
           

 
Pultarová 

 
           

 
Petráčková 

    
         Tošovská 

             
Hlavsa 

             Najdi 11 rozdílů!       *Mickey* 
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Křížovka 
      IV.      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

1. Byl z rodu Lucemburků a tento rok by slavil 700. narozeniny 
2. Jméno na X 
3. Naše hlavní město 
4. Nejlepší přítel člověka 
5. Ve kterém městě v královéhradeckém kraji byl Miloš Zeman? 
6. Nejdéle animovaný seriál. Všichni jsou žlutí. Jak se jmenuje jejich rodina? 
7. Náš nový pan učitel se jmenuje… 
8. Příklad: 6×4-17= 
9. Všichni se už těšíme na... 
10. Holky mají panenky, kluci mají nejradši…                                                      Plínka 

 

Najdi 7 rozdílů!
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Vtipy 
„Honzíčku, jsi rád, že máš bratříčka?“ 

„Ano, aspoň se mám s kým dělit o 

pohlavky.“ 

 

Byli dopadeni dva zloději, kteří po 

dlouhá léta pracovali společně. 

„Za jakých okolností jste se seznámili?“ 

„V autobuse… Já mu ukradl hodinky a 

on mně peněženku.“ 

 

„Pane doktore, předepište mi, prosím, 

nějaké prášky, trpím samomluvou.“ 

„Pane, to není žádná nemoc, to je ve 

vašem věku normální.“ 

„No jo, ale kdo ty kraviny má pořád 

dokola poslouchat?“ 

 

„Péťo, ty sis poranil koleno?“ 

„Ano, mami.“ 

„Ale neslyšela jsem tě plakat.“ 

„Já jsem myslel, že nejsi doma.“ 

 

Potkají se dva bezdomovci. 

„Tak máme rozbitou chatku.“ 

„A kdo vám ji rozbil?“ 

„Nikdo. Padla na ni rosa.“ 

 

Žákovský život v kostce: 

Do školy – prrr. 

Ve škole – brrr. 

Ze školy – frrr. 

Na hřiště – hrrr. 

Nad učebnicí – chrrr. 

 

Učitel se ptá žáka: „Sprechen Sie 

deutsch?“ 

Žák: „Tak trochen.“ 

 

 

Otec poslal syna za trest dříve spát. Po 

chvíli se z pokoje ozve: „Tati, mám 

žízeň. Mohl bys mi přinést sklenici 

vody?“ 

„Ne, měl ses lépe chovat. Už toho nech, 

nebo ti naplácám.“ 

Za pět minut se ozve: „Tati, až mi 

půjdeš naplácat, mohl bys s sebou vzít 

sklenici vody?“ 

 

Je ti dvanáct let, Dášo, a už nosíš v 

kapse pudřenku?" 

„Ale ne, tetičko, to je cigártaška!" 
Gerťa 

Křivý čtverec  
(optická iluze) 
Pozorně si prohlédněte obrázek, 

zaměřte se na tmavě zelený čtverec. 

Jsou jeho strany rovné? 

 

 
Odpověď je: ano, jsou. Kvůli kruhům 

se nám zdá, že strany čtverce jsou 

prohnuté.  
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Pokus 

1. Slep lepicí páskou všechny 

prskavky do jednoho svazku. 

Nechej nahoře aspoň 2 cm 

nezalepené. 

2. Naplň mísu vodou. 

3. Zapal všechny prskavky 

najednou, počkej několik vteřin a 

potom je ponoř do vody. 

Ahoj, protože se náš časopis jmenuje Experiment, najdete na poslední stránce 

vždy nějaké zajímavé pokusy. Osmáci nám je vždy vyzkouší při hodině 

fyzikálních praktik. Tam je s nimi pan učitel Sedláček, který dává pozor, aby se 

nic nestalo. Pokud byste si chtěli pokus také vyzkoušet, nikdy ho nedělejte sami, 

ale vždy poproste někoho dospělého, aby vám s pokusem pomohl! Náš první 

experiment bude: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme potřebovat: 
- 1 balení prskavek 

- průhledná lepicí páska 

- 1 velká mísa s vodou 

- zápalky 

Výsledek 

Prskavky budou hořet i pod vodou!!! 

Proč to tak je??? 

K hoření potřebujeme 3 věci: žár, palivo a kyslík. 

Tyto 3 věci tvoří trojúhelník hoření. Kyslík potřebný 

k hoření je obvykle brán ze vzduchu, který obsahuje 

také palivový materiál. Prskavky potřebují už jen 

žár. Zápalka poskytne počáteční žár. Zbytek je 

produkován samotným ohněm, který zapálí palivový 

materiál a způsobí řetězovou reakci. Jelikož 

prskavky hoří všechny naráz, tak vydávají hodně 

tepla, které voda nemůže zchladit. Proto prskavky 

hoří dál i pod vodou. 

Najt 


