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Ahoj, už se blíží Vánoce, a proto pro vás máme nové číslo Experimentu. Časopis je 

nacpaný k prasknutí a my doufáme, že se z něj mnohé dozvíte. Je v něm plno vtipů, zpráv 

ze tříd a co se dělo a nedělo ve škole. Na naší titulní stránce vždy najdete Einsteina, jak 

přemýšlí o zajímavých tématech, která budou v časopise. Taky si všichni žáci mohou 

vyzkoušet jednoduché rozdíly i zajímavé experimenty. Na závěr bych Vám za celou 

redakci chtěl popřát krásné prožití svátků a bohatého Ježíška. A hlavně čtěte! 
Za redakci Fípí   

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 
V této 
rubrice 
se 
postupně 
představí 
všech 12 
členů 
letošní 
redakce. 
 
Jmenuji 
se Filip 
Šaroun a 
jsem línej. Je mi 13 let, rád hraju na PC. 
Nemám rád školu! Učitelé mě mají určitě 

rádi, protože v hodinách poslouchám a 
hlásím se . Dělám školní časopis… 
V časopise se budu podepisovat jako Fípí. 
 
Ahoj, jmenuji se Klára Vdoviaková. 
V červnu mi bude čtrnáct. Baví mě skaut a 
výlety. Bydlím v Ohnišově. Nemohla bych 
žít bez kamarádů a bez zvířátek.  A budu 
mít přezdívku Kryska.  
 
Jmenuji se Šimon Zelený, 15. června 
oslavím své 14. narozeniny. Moc nemusím 
školu. Jsem žák 8. třídy. Mezi mé záliby 
patří hokej, hraju za starší žáky. Rád také 
hraju florbal, fotbal, občas i basketbal. 
V časopise se budu podepisovat jako                                                    
Šlimon. 

Z příspěvků redaktorů sestavil Šlimon 



  NAŠE ANKETA   

3 

 „PAMLSKOVÁ VYHLÁŠKA“ 
Od září tohoto roku „postihla“ školy 
vyhláška ministerstva školství, které se 
přezdívá „PAMLSKOVÁ“. Povídali jsme si o 
ní s panem ředitelem a osmákům jsme 
položili několik anketních otázek: 
 

O jakou vyhlášku se vlastně jedná? 
Zdravější stravování dětí je nutné 
podporovat. Proto odborníci stanovili 
normy, podle kterých je ale většina 
potravin pro školy nezdravých, a tak se ve 
škole nesmí prodávat. Podle vyhlášky 
nevyhovují ani vanilkový Pribináček, jogurt 
Activia, Jihočeské máslo Madeta, Milko Bio 
Máslo, Emco Mysli na Zdraví nebo krůtí 
šunka pro děti, natož šunka vepřová apod.  
U některých potravin, třeba pekařských 
výrobků, lze naopak jen těžko zjistit, zda by 
pro prodej vyhověly, nebo nikoli. Dokonce 
se musí omezit sortiment některých 
nabízených tzv. „zdravých“ dotovaných 

mléčných výrobků a sušenek typu „mysli“, 
na které mají školy výjimku jen do 
července 2017. 
 

Co si myslíš, že je v automatu nezdravé? 
- Asi vše, ale hodí se to. 

- Podle mě je všechno nezdravé. 

- Sušenky, solená pražená kukuřice a 
bonbony. 

- Něco tam asi bude. 

- Brambůrky, slané tyčky a nějaké sušenky. 

- Všechno tam je fuj… 

- Coca-cola, bebe, bagety. 
 

Opravdu je to konec automatů ve školách? 
Asi ano, protože nabízejí sortiment, který 
je v podstatě celý v rozporu s vyhláškou. 
Protože s prodejci máme na naší škole 
smlouvu do konce roku 2016, bude prodej 
v nich ukončen s odchodem dětí na 
vánoční prázdniny.  
 

Co si kupuješ v automatu? 

- Kupuji si pití nebo sušenky, svačinu atd. 

- Teď už jsem v automatu přestal 
nakupovat, ale kupoval jsem si pendreky a 
mysli-tyčinky. 

- Kupovala jsem si pendreky a pití. 

- Kupuji si pití na tělák, někdy jídlo. 

- Sušenky a pití. 

- Kupuji si všechno, protože to je chutné a 
(ne)zdravé. 
 

A co dál se školními svačinami?  
Vždycky jsme měli snahu nabídnout dětem 
možnost obstarat si nějakou svačinu ve 
škole. Už proto, že většina žáků doma 
nesnídá! Budeme dál zajišťovat zdarma 
dětem na prvním stupni čerstvé ovoce i 
zeleninu v rámci projektu „Ovoce do škol“.  
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Dotované mléčné výrobky a sušenky 
budeme nabízet levně i nadále na základě 
nabídky dodavatele ve školním bufetu, 
pokud tento projekt stát zcela nezruší.  
 

V automatu si děti kupují také pití… 
Podle vyhlášky je povolena voda – tu si 
děti mohou natočit z vodovodu zdarma. 
V novém „zdravém“ sortimentu pití ve 
školním bufetu budou sice nabízeny 
povolené nápoje, ale za vyšší cenu. 
 

Zajímavosti 
Víte, že 10 z 12 osmáků pije ve škole čistou 
vodu? 

 
Informace o nové nabídce školního bufetu 
najdete v tomto čísle časopisu, třídní 
učitelé pošlou nabídku na emailové adresy 
všem rodičům. 

 

Kde si teď koupíš pití a jídlo? 

- Asi v Martě, v bufetu nebo ve stánku 
nebo si to budu nosit z domu. 

- Ve stánku. V Martě, vezmu z domu. 

- Koupím si je asi ve stánku. 

- Přinesu si z domu. 
- Už nikde, možná v obchodě den předem, 
nebo z domu. 

 
Od ledna 2017 bude tedy výhradně na 
rodičích, aby se zajímali o to, kde a za kolik 
si nakupují jejich děti svačiny. Škola jim 
v tom bude svým omezeným sortimentem 
ve školním bufetu pouze nápomocna. 
 

Mgr. Václav Hlavsa, ředitel ZŠ Pulická 
Na anketní otázky odpovídali členové redakce 
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Václav Mach (rozhovor)   
Pan Václav Mach je od tohoto školního 
roku novým učitelem na naší škole. Je třídní 
učitel šesťáků. Učí češtinu a dějepis, ale 
také LDV (divadlo) a ve 4. A vlastivědu a 
přírodovědu.   
 

Proč jste se rozhodl právě pro tuto školu? 
„Bylo tady místo v kombinaci mých 
předmětů. “  
  

Zajímáte se stejně jako váš otec o 
muzeologii?  
„Ne tak moc jako můj otec, ale mám rád 
historii.“ 
 

 Rozumíte si se svými žáky?  
„Ano, rozumíme si. Mně přijde, že je 
všechno v pořádku. Je to o takovém 
hledání .“  
  

Zvládáte roli třídního učitele?   
„Učím se to, protože to vás na žádné škole 
nenaučí. Stále se seznamuji s novými 
formuláři a vypisuji nové výkazy.“ 
 

Chtěl byste ve škole něco změnit? 
„Já bych byl rád, kdyby žáci chodili do 
hodin s nadšením a kdyby byla ve škole 
dobrá nálada.“  
 

 

Jaké máte koníčky ve volném čase? 
„Rád běhám… jednou za půl roku. Moc rád 
čtu a stavím plastové modely. V zimě rád 
jezdím na snowboardu.“ 

                               Pikaču a Minnie 
 

Ještě je tu „bufík“!    
Na této a předchozí stránce přinášíme 
aktuální nabídku „povolených“ výrobků, 
které by se v bufetu mohly objevit. Paní 
Effenberková je bude postupně objednávat 
podle zájmu žáků. Výrobky se prodávají za 
nákupní ceny. 
Bufet je otevřen každý den po půl osmé a 
ve 14 hodin, většinou jej navštěvují 
družinové děti, ale nakoupit si může 
kterýkoli žák školy. Bude-li zájem, mohl by 
být otevřený i o velké přestávce.  

Přijďte a domluvte se, které  
zboží z nabídky se má objednat! 
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Obrázky: Jiří Vogl a Adélka Pitašová  

1. A – Kouzelné vločky    
Pilně se učíme číst, psát a počítat. Ve čtení 
již čteme věty, píšeme slova. Naší třídě se 
velmi daří, všichni pracujeme s chutí.  
V matematice počítáme už do 6 a nejlepší 
zábavu obstarají hry a soutěže. 
 
Při pracovních činnostech jsme dělali 
přáníčko z keramiky. Minulý týden jsme 
také kouzlili. Ze sáčku jsme dělali vločky a 
ty jsme si pověsili ve třídě. Při výtvarce 
jsme malovali Mikuláše a anděly. A od 
mikulášské návštěvy jsme dostali drobné 
dárečky, protože jsme všichni byli hodní! 

 
Také 

společně 
cvičíme 
lidovou 

písničku a 
jednu 

svou na 
soutěž 

PULICKÝ 
VRABEC. 

 
Plínka a 

Pikaču   

 
Kateřina Volfová napsala dopis Ježíškovi 
(Co bys opravil?) 

2. A - V plném proudu 
Druháčci se stále přiučují novým věcem. 
Při češtině se učí rozdělování slov na konci 
řádků, opozita, synonyma a hlásky.  
V matematice se naučili sčítání a odčítání 
do 20, hrají si na obchod. Paní učitelka 
nám sdělila, že uspořádala soutěž 
v matematice o pyramidového krále a 
královnu. Šli se podívat na Martinské trhy. 
Ve středu 30. listopadu k nám přijeli na 
návštěvu lidé z ekologických řemesel, 
naučili nás nové věci, dali nám ochutnat 
různá jídla 
(šunka, sušené 
maso, sýr, 
chléb). 
Chudáci 
druháci 
začínají místo 
plavání chodit 
do tělocvičny 
. 
 

Sára 
Michalíková se 

svým čertem
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Na výtvarné výchově děti malovaly 
pouštění draka (malovaly Anna 
Domorádová a Barbora Štěpánová). Také 
druháky navštívil Mikuláš, některé děti 
měly moc pěkné kostýmy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Minnie* 
  

Sběr pomerančové kůry 
Vyhlašujeme sběr pomerančové a 
citrónové kůry. Důkladně usušenou a 
zváženou ji noste do družiny paní 
Effenberkové. Sběr bude ukončen ve 
středu 12. dubna 2017. Nenoste prosím 
kůru starou, bývají v ní červi . 
 

 

Bovýsek 
Navštívil nás Bovýsek, který se nám moc 
líbil. Velmi nás to potěšilo a nakonec jsme 
pro Bovýska kreslili obrázky. S Bovýskem 
máme hodně selfíček, všem nám dal 
dárek - krabičku s pitíčkem. Bovýsek nám 
dává ovoce do škol. Je to maskot 
projektu. 
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3. A – Rození sportovci 
Celá 3. A velice ráda sportuje. Při tělocviku 
překonávají různé opičí dráhy, protahují se 
a hrají zajímavé hry. S matematikou se 
také kamarádí, už hravě zvládnou i 
příklady typu 8 x 7 nebo 40 : 5. V českém 
jazyce probírají písmena označující 
pravopisně obojetné souhlásky a psaní 
my-mý, mi-mí. V prvouce se právě něco 
dozvěděli o České republice a vědí, se 
kterými státy sousedí. Ale ani v  angličtině 
nejsou pozadu, paní učitelka Pultarová 
s nimi procvičuje již 9. lekci. O výtvarné 
výchově k nim přijel Martin na bílém koni 
(viz obrázek Lenky Popelkové) a navštívili 
je čertíci (OBRÁZEK František Vích). 

 

 
Velice si oblíbili „svého“ třídního 
plyšového pejska Luckyho. Každý víkend si 
nějaký třeťák vezme Luckyho s sebou 
domů a prožívají s ním spoustu 
dobrodružství. Následně napíše do 
deníčku, co s ním dělal nebo jak probíhal 
celý víkend. Na fotce Julča Jakicová 
s pejskem.  
 

V pracovních činnostech dělali podzimní 
stromy z novin. V hudební výchově si 
zpívají písničku Půlnoční. A samozřejmě se 
na ně přišel podívat Mikuláš. 

       Kryska/Najt 
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4. A – Andělíčci 
Čtvrťáci budou místo slohu připravovat 
andělíčky s paní učitelkou Pultarovou, 
která je zároveň jejich třídní. Prý to bude 
zábava, protože si mohou vybrat ze dvou 
druhů andělíčků a každý je úplně jiný. Paní 
učitelka hraje na akordeon a oni zpívají 
koledy. Už jich umí dokonce šest. Vítek 
vzkazuje: „Hraji na akordeon a moc mě 
těší, že paní učitelka hraje také.“ Koledy a 
písničky budeme zpívat na schodech 22. 
prosince. Všichni se také moc těšili na 
čertovský den, kde byly různé soutěže. Do 

4. A také zavítal 
Bovýsek, název 
podle firmy 
Bovys (viz obr.), 
který jim rozdal 
pitíčka a se 
kterým se učili o 
ovoci a zelenině. 
Můžete dokonce 
vidět, že má 

v kapsách ananasy . Samozřejmě 
místo anglického jazyka, takže se to všem 
moc líbilo . Dne 24. listopadu proběhl 
v Rokytnici florbalový turnaj a naše škola 
se umístila na 5. místě. Soutěžilo celkově 
10 týmů. Všechny žáky turnaj moc bavil. 

/ ☢ᗰ丅☢/ 

 

 
 

5. A – Vánoční tvoření 
U páťáků je stále veselo. O pracovních 
činnostech žáci vyrábí betlémy, Mikuláše, 
čerty a anděly ze sklenic. Výtvarná 
výchova je jedním z předmětů, který žáky 
5. A baví. Také pracují na vánočním 
stromku, který je polepený mnoha 
přáníčky. Někteří vyráběli vánoční věnce. 
Všichni pak vytvářeli čerty, anděly a 
Mikuláše ze skleniček. O přírodopise s paní 
učitelkou Maixnerovou probírají lidské 
tělo, co je zdravé jídlo a co nezdravé. 
V matice počítají velká čísla přes milion a 
rýsují kružnice. Chudáci. Paní Kučerová 
s žáky probírá projekty nakupování a kde 
najít jaký obchod. Těšili se na akci zpívání 
na schodech a Čertovský den. Čeká je ještě 
pěvecká soutěž Pulický vrabec. Na 
tělocviku posilují, hrají florbal a jezdí na 
florbalové 
turnaje.  

Gerťa 
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Talenty najdeme i na naší 
škole 
V pátek 11. listopadu uspořádala Krajská 
hospodářská komora Královéhradeckého 
kraje krajské kolo soutěže Talenty pro 
firmy „T – PROFI“. Každý okres 
Královéhradeckého kraje reprezentovalo 
družstvo složené ze tří žáků pátého 
ročníku ZŠ a tří studentů střední školy.  
Rychnovský okres zastupoval tým složený 
ze žáků ZŠ Pulická a studentů Střední 
průmyslové školy elektrotechniky a 
informačních technologií. Patronem 
družstva byla firma Mesa Parts z Vysokova 
u Náchoda. Družstvo tvořili studenti Dušan 
Doležal, Ondřej Dudášek a Jan Drška a naši 
žáci z páté třídy Kryštof Sedláček, David 
Hůlka a Tobiáš Týfa. 
Úkolem družstva bylo sestavit v čase 
maximálně tří hodin funkční malou 
tiskárnu z dílů, které poskytuje stavebnice 
Merkur. Tým obdržel speciální kufřík se 
všemi díly a spojovacím materiálem spolu 
s návodem ke stavbě. Naši žáci pracovali 
především na kompletaci menších dílů, 
studenti pak sestavovali a uvedli do 
provozu celou sestavu.   
Po závěrečném vyhodnocení zkušebním 
komisařem a porotou, kdy se hodnotila 
nejen funkčnost, ale i estetický vzhled, 
bylo vyhlášeno pořadí. Dobrušský tým 
obsadil velmi pěkné druhé místo za 

vítězem, kterým 
se stal tým 
z Hradce Králové.  
 
Pokud se chcete 
o soutěži 
dozvědět víc, 
využijte QR kód. 

 

 
 

 
 
 
 

Jak to viděli páťáci? 
T-Profi je zkratka názvu Talenty pro firmy. 
Byli jsme rozděleni do 5. týmů po 8. 
členech. Tři ze ZŠ, tři z průmyslové školy a 
tři zástupci firmy. Páťáci tam vyrazili 
s panem učitelem Frýdou. Jeli jsme autem 
až do Hradce Králové do centra Aldis, kde 
jsme vyráběli malou tiskárnu z Merkuru. 
Náš tým se jmenoval „Meta parts“. 
Umístili jsme se na 2. místě. Vyhráli jsme 
spoustu věcí, např. pera, pravítka a trička 
s logem týmu. Moc nás to tam bavilo.  
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6. A – Učení je dokonce i baví 
Na informatiku máme pana učitele Macka.     
Právě děláme Cestu do školy a svůj 3D 
pokoj. 
V angličtině probíráme 3. lekci a už jsme 
nakousli i 4. lekci. Učíme se také písničku, 
kterou budeme zpívat, až se bude 
ukazovat, jak se slaví Vánoce v jiných 
zemích. 
V češtině při mluvnici probíráme nářečí, 
při literatuře jsme četli z knížky Říkali mi 
Leni, mimo jiné probíráme také 
dobrodružnou literaturu. Ve slohu jsme 
psali slohovou práci a také se učíme práci 
s odborným textem. 

                                         Šlimon 

Na matematiku máme pana učitele 
Sedláčka, je to sranda. Probíráme 
desetinná čísla a převody jednotek. Obě 
látky jsou lehké a budeme z nich psát 
kontrolní práci, už se těšíme.  
Na tělocviku holky dělají gymnastiku a 
kluci hrají florbal, vybíjenou a 
přehazovanou, moc nás to baví.                
  
Při výtvarce jsme kreslili zombie (obrázky 
namalovali M. Hušková a P. Sobotka) a 
vystřihovali jsme tři krále. 

FíPí  

Recitační soutěž 
Recitační soutěž probíhala ve čtvrtek 24. 
listopadu od 12.41 až do 13.36. Byli jsme 
rozdělení do dvou kategorií: 6+7 a 8+9. 
Mohli jsme zde slyšet básně všeho druhu. 
Odměnou pak byl diplom, sladkosti a pero. 
Jako porota byla paní učitelka Poulová, 
paní učitelka Novotná a pan učitel Mach. A 
teď už samotné výsledky!     

1. kategorie:  Alžběta Balcarová   7. A 
Marek Macko          6. A 
Vojtěch Linhart       7. A 

2. kategorie: 
 1. Klára Jakicová 9. A 

2. Vojtěch Flígr    9. A 
3. Jakub Špaňo    8. A 

Cenu diváka letos získaly Alžběta 
Balcarová a Klára Jakicová, cenu 
poroty za výběr textu Martina 
Vomáčková ze  7. A. 

/Kubajs/
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7. A - LDV nebo UVČ? 
     V sedmé třídě nám přibyly dva nové 
předměty. Mohli jsme si vybrat mezi LDV 
(literárně dramatická výchova) a UVČ (užité 
výtvarné činnosti). Taky máme nový cizí 
jazyk - ruštinu nebo němčinu.  
    Na LDV máme pana učitele Macha. 
Zkoušeli jsme různé scénky a už máme 
vybráno, jakou divadelní hru budeme hrát. 
Strašně nás LDV baví.     
    V UVČ jsme dělali svícny z keramiky a 
lepili jsme si tašku z plakátu.  
    Na ruštině se učíme ruské koledy a 
básničky z učebnice. Vánoční písničky 
zpíváme i při němčině, taky jsme se učili o 
Evropě. 

Anglické Vánoce 
O angličtině si pro nás sedmáci připravují 
program na Vánoce, mají nám přiblížit 
Vánoce v Anglii a Americe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdi 5 rozdílů!   

autor: Filip Šaroun  

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova  
O výtvarné výchově dělali sedmáci 
v halloweenském stylu boty čaroděje a 
čarodějnice. Také přemýšlíte, z jaké 
popelnice ty boty vyhrabali? No já 
taky. Ale nakonec to dopadlo skvěle. 
To uznejte sami. 

 
Také kreslili různé pověsti. Obrázek 
nakreslil Linhart Vojtěch.              Hilďa 
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8. A – Osmáci v akci 
U nás ve třídě se pořád něco děje! Dne 16. 
listopadu jsme byli v kině na (wau!) filmu 
s názvem Antrhopoid. Jestli vás o tomto 
filmu něco zajímá, tak čtěte dál v časopise 
(nebo zkuste Google, jestli bude živ). Taky 
jsme měli přehlídku středních škol v naší 
tělocvičně, kde jsme se mohli rozhodnout, 
kam dál. 28. 11. jsme měli krátkou 
přednášku o řemeslech a dozvěděli se 
zajímavé věci.  Jinak v češtině máme 
slohové cvičení Průvodce, v matice jsme se 
dostali už k jednočlenům a mnohočlenům, 
v dějepise probíráme baroko, v zeměpise 
střední Evropu a ve fyzice nám pan učitel 
slibuje test!  Při estetice si pan ředitel 
zahrál na Káju IV.  A to je vše!  

 /Kubajs/ 

Osmáci v laboratoři 
Dne 24. 11. jsme se my (osmáci) vydali do 
gymplovské laboratoře na destilační pokus. 
Destilaci jsme dělali s paní Maixnerovou a 
všechny nás moc bavila. Všichni museli 
postavit ve dvojicích destilační aparaturu 
(viz obrázek), ze začátku se některým moc 
nedařilo, např. najít baňky, držáky nebo 
správně zapojit přívod vody. Skoro každý se 
bál zapálit kahan sirkou, nakonec se ale ve 
všech našel kousek odvahy a kahan zapálili 
.  

 

 
Všem se podařilo předestilovat obarvenou 
vodu na čistou. Nakonec nastal poslední a 
zároveň nejtěžší úkol… vše uklidit na místo, 
kde to bylo. 
 

Zajímá tě, jak funguje 
destilace? Naskenuj QR 
kód a dozvíš se, kde se 
destilace používá a jak 
funguje .     

/☢ᗰ丅☢/ 

 

Olympiáda z českého jazyka 
Olympiáda z českého jazyka se konala 21. 
listopadu. Účastnilo se 13 žáků z 8. a 9. 
ročníku. Olympiáda se konala v učebně 
češtiny, byla ze dvou částí, první byla o 
znalostech a pravidlech, ta druhá byla 
slohová práce s tématem Moje vzlety a 
pády. Dostal jsem 5 bodů. Skončil jsem 
skoro poslední, ale snažil jsem se. První dva 
postupují do okresního kola, které se bude 
konat 1. února 2017.  
Nejlepší dosáhli 21 bodů, je to Ondřej 
Pišoja z 9. A a Aneta Hornofová z 8. A, třetí 
skončila Klára Jakicová (9. A). 
 

 
Fípí 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMheqSucPQAhVBsCwKHZ3_CfcQjRwIBw&url=http://www.enclabmed.cz/encyklopedie/B/SJABH.htm&psig=AFQjCNHVyU8bFEreNdM81CBhZTTL_jnzFA&ust=1480147437291159
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Kam na střední školu? 

 
Tato akce pro 8. a 9. třídu se uskutečnila ve 
čtvrtek 24. listopadu. Přijelo okolo dvaceti 
zástupců z různých škol. Každý se nám 
představil a pár minut mluvil a prezentoval 
svou školu. Po ukončení byla možnost 
získat informace o studiu případně o 
internátu, jídelně a dalších aktivitách. 

Kryska 

Průvodci z osmičky 
Průvodce byl zaručeně zajímavou součástí 
posledních hodin českého jazyka. Určitě 
nám napomohl ve vyjadřování se a nabyté 
schopnosti jistě využijeme i příští rok, až 
budeme prezentovat závěrečné práce. 
Zajímavé byly i pokusy o zhodnocení dané 
prezentace, které se nám většinou úplně 
nedařily, z nichž si též určitě něco 
užitečného odneseme. Zde nám dělalo 
největší problém najít pozitiva, zatímco 
negativa se nám hledala úplně sama. Co se 
týče prezentací, měli bychom si propříště 
zvolit světlejší podklady. Úkol nakonec 
všichni zvládli a já osobně si myslím, že to 
bylo celkem užitečné.  

Aneta Hornofová, 8. A a /Kubajs/ 
 

Nikolu Noskovou a Sáru Žabenskou do Brna 
doprovodily naše zpravodajky  

Pikaču a Minnie 

Express  v Brně  

Náš loňský časopis Express byl na jaře 
v krajském kole soutěže školní časopis roku 
druhý, a tak měla naše škola možnost 
zúčastnit se celostátního setkání redakcí 
nejlepších časopisů v Brně. Tam vyrazily 1. 
12. 2016 Sára Žabenská, Nikola Nosková, 
Eliška Mikačová a Magda Schmoranzová 
spolu s paní Poulovou. Letošního ročníku se 
zúčastnilo 489 časopisů, v kategorii 2. 
stupeň jsme skončili na 10. místě, navíc 
holky převzaly i cenu poroty. Výsledky se 
vyhlašovaly po zajímavých workshopech, 
které si mohl každý účastník vybrat sám. 
Prostory poskytla Střední škola 
polytechnická v Brně. Obsluhou nám byli 
žáci této školy, kteří nám dali bagetu a 
pitíčko. Když vše skončilo, měli jsme ještě 
čas na vánoční trhy a brněnský orloj.  
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Karel IV. podle Radka Čápa 

Byli jsme v kině 
Dne 16. listopadu navštívili osmáci a 
deváťáci naše dobrušské Kino 70. Zhlédli 
jsme úžasný film Anthropoid. Snímek 
vypráví o výjimečném skutečném příběhu 
vojenské operace za druhé světové války, 
jejímž cílem byl atentát na Reinharda 
Heydricha. Heydrich zemřel. I když 
následně nechal Hitler na pomstu vypálit 
vesnice Lidice a Ležáky a oba atentátníci 
(Jan Kubiš a Josef Gabčík) zemřeli, mise je 
považována za úspěšnou.                        Najt 

9. A – Náročný rok před námi 
V naší třídě se toho moc nezměnilo. Stále 
pracujeme na seminárkách a psychicky se 
připravujeme na přijímačky. V matematice 
jsme začali brát lineární funkce, které jsou 
pro některé trošku obtížnější. V češtině 
pořád něco opakujeme. Byli jsme v kině na 
novém filmu Anthropoid. Některým se ten 
film velice líbil, jiní to brali jako lepší horor 
a zbytek měl „trauma“ ještě dva dny 
potom. Abyste byli trošku v obraze, je to 
film o atentátu na Heydricha. Všechno je 
dost realistické. Musíme teď hodně makat, 
abychom se popř. zlepšili v různých 
předmětech a vylepšili si známku na 
pololetní vysvědčení, které se bude 
podávat společně s přihláškami na střední 
školu. Máme za sebou účast v Národním 
testování Scio.  
Nedávno jsme řešili naše třídní trička. 
Jelikož byl problém s počtem velikostí a 
přezdívkami, tak se výroba trošku protáhla. 
Hned jsme se v nich vyfotili. Podle pana 

učitele 
jsme líní, 
nic 
neděláme, 
neučíme 
se, na 
všechno 
kašlem, ale 
opak je 
pravdou .  
 

Sára 
Žabenská,  

9. A 
 
 



OKÉNKO DO TŘÍD 

16 

 

DEVÁŤÁCI LETOS TAKÉ ZDOBILI ŠKOLNÍ 
VÁNOČNÍ STROM V PŘÍZEMÍ U VÝTAHU. 
ŠKOLA DĚKUJE DAVIDU ZRZAVÉMU (7. A)  
A JEHO RODIČŮM, KTEŘÍ STROM ŠKOLE 

VĚNOVALI . 

 

Čertovský den 
5. 12. se jako každý rok konal čertovský 
den, který měli na starosti žáci 9. A. 
Rozdělili jsme se na dvě skupiny.  

 
První skupina (9 lidí) se přestrojila za 3 
čerty, 3 Mikuláše a 3 anděly. Poté, co se 
všichni nachystali, se 2 Mikulášové se svojí 
skupinkou a učiteli panem Frýdou a panem 
Sedláčkem vydali do 
místních a okolních školek. 

Jelo se do Valu, chodilo po Dobrušce a 
zašlo se i do Hastrmánku. Po naší škole 
chodila třetí skupina s paní Poulovou.  
Mezi tím, co Mikulášové obcházeli různá 
místa, zbytek lidí v tělocvičně společně 
s panem ředitelem a panem učitelem 
Mackem chystali čertovský program. 
Vyzdobili jsme tělocvičnu a připravili se na 
spoustu malých čertíků, andílků a 
Mikulášků.  
 

Na začátek přišla 1., 2. a 3. třída. Třidy mezi 
sebou soutěžily ve čtyřech disciplínách. Po 
každé soutěži přišel jeden tanec, a pak se 
zase pokračovalo. Při soutěžích se nám 
vrátil i zbytek naší třídy. Na konci jsme vše 
vyhodnotili a vyhrála 2. A.  
 

Pak přišli 4. A, 5. A a 6. A. Probíhalo to 
úplně stejně. Vyhráli páťáci. Myslím, že 
jsme si tento den všichni moc užili.  

Sára Žabenská, 9. A a Mickey 
 

Na fotkách je skupinka pana Sedláčka ve 
školce a týmy 2. A a 6. A, které povzbuzují 
třídní (paní učitelka Schmoranzová a pan 

učitel Václav Mach) 
 



STÁLE SE NĚCO DĚJE 

17 

ZPRÁVIČKY Z KLUBOVNY 

 
NÁRAMKOVÁ MÁNIE – po celý měsíc 

děti s nadšením vyráběly náramky z 
barevných filcových proužků, které 
navlékaly na pruženku. Tato činnost 
vyžadovala značnou šikovnost, kterou 
prokázali i někteří prvňáci. Nejvíce 
náramků vytvořila Samantha BURYANCOVÁ 
ze 4. třídy. 

 
 
TURNAJ V KULEČNÍKU- během velkých 
přestávek odehrálo v klubovně osm žáků ze 
7. třídy turnaj v kulečníku.  
Konečné pořadí:  1. Vojta LINHART, 2. 
Matěj MICHALÍK, 3. René SYROVÁTKO, 4. 
Erik Eimann, 5. David Zrzavý, 6. Tomáš 
Červený, 7. Dan Mutina, 8. Jan Kudláček. 
Blahopřejeme nejlepším. 

Ježíšek v knihovně naděloval 

 
Všichni se těšíme na Ježíška, a proto pro 
vás máme dobrou zprávu – v naší školní 
knihovně už naděloval! Přinesl k nám deset 
nových knížek. Ty, které napsala Klára 
Smolíková, obsahují také její vlastnoruční 
věnování. Přejeme vám všem, abyste našli 
pod stromečkem také nějakou knížku. A 
když ne, tak přijďte v pondělí nebo ve 
čtvrtek o velké přestávce do školní 
knihovny k paní Bajerové!                  Kryska 
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Florbal v Rokytnici 
Na konci listopadu jsme se zúčastnili 
okresního kola Poháru základních škol, 
který je určen florbalistům třetích až 
pátých tříd. Školu reprezentovali Kuba 
Štěpán jako brankář, v poli pak hráli Erik 
Fiala, Ben Králíček, Tomáš Plechatý, 
Lukášové Tošovský a Zrzavý, Tobiáš Týfa a 
Matěj Urban. 

 
Ve dvou základních skupinách nastoupilo 
celkem 10 družstev. V prvním utkání jsme 
byli jednoznačně lepší a porazili Draky 
z Kostelce nad Orlicí 4:1. Ve druhém utkání 
jsme remizovali s hráči ZŠ Voděrady 6:6, 
když jsme nedokázali uhlídat nejlepšího 
hráče Voděrad, který nám dal všech šest(!) 
gólů. Ve třetím zápase jsme remizovali 
s hráči Borohrádku, kteří celé utkání jen 
bránili, a protože se nedařila střelba, 

„Borošáci“ náhodným gólem 10 vteřin před 
koncem vyrovnali. Tím nás ovšem připravili 
o postup do semifinále. V posledním utkání 
jsme nastoupili proti favoritu celého 
turnaje, „Javorníčkům“ ze ZŠ Rychnov nad 
Kněžnou. Proti nim jsme podali velmi dobrý 
výkon, ale lepší soupeř nakonec šťastně 
zvítězil 4:2, když nás přehrál až v závěru 
zápasu.  
Celkově jsme tak obsadili pěkné 5. místo. 
Vítězství si odvezla Bodlinka ze ZŠ Františka 
Kupky, jejíž všichni hráči florbal trénují a 
hrají pravidelně. Celé naše družstvo však 
zaslouží pochvalu za bojovnost! 
 

„Bronzové“ florbalistky 
Den po Mikuláši nastoupila naše děvčata 
pod vedením pana Frýdy v hale ZŠ F. Kupky 
k okresnímu finále Poháru základních škol. 
Zpočátku jsme se obávali, aby nás 
nepotkala opožděná nadílka od soupeřů, 
ale konečným výsledkem bylo pěkné třetí 
místo.  
V prvním zápase jsme nastoupili proti 
Cibulkám z Borohrádku. Soupeřky na nás 
„vlétly“, a než jsme se rozkoukali, přišla 
prohra 1:6. Druhým soupeřem byly holky 
z TRIVIA PLUS v Dobřanech. Dlouho jsme 
drželi vedení, ale konečným výsledkem 
byla remíza 3:3 – takže velká radost 
z jednoho bodu. Bodlinky, naše další 
soupeřky, zatím každého „válcovaly“. 
Děvčata se však nezalekla, dokonce chvíli 
vedla, i když nakonec z toho byla čestná 
prohra 2:5. Do posledního utkání jsme šli 
s nadějí na třetí místo v případě výhry. 
Holky bojovaly jako lvice, žádný míček 
nedaly zadarmo a výborně nás podržela 
také Linda v brance, a proto přišla 
zasloužená výhra 3:0.  
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O úspěch na prvním životním turnaji se 
zasloužily: Sabina Hašková, Nella 
Felcmanová, Nicol Ježková, Radka 
Potočková, Dorota Švorčíková, naše jediná 
florbalová „profesionálka“, a Kristýna 
Domáčková – ty všechny v poli, a výborná 
brankářka Linda Peterová. 
Do krajského finále postoupily Bodlinky, 
kterým jsme to přáli, protože nám 
v posledním utkání hodně fandily. 
Obrázky z turnaje najdete na školních 
webových stránkách. 

zdroj: www stránky školy 

 
 
 

Betlém ze sklenice vyráběli žáci 7. ročníku 

Potraviny a řemesla 
Na prezentační akci k nám přijeli zástupce 
Hospodářské komory HK  spolu s paní 
Bukáčkovou z Neratova a s paní Mackovou. 
Řekli nám, že pracují s dětmi, které vyrábí 
samy vlnu a také pletou košíky po slepu. 
My jsme si mohli vyzkoušet některé 
z řemesel, například tkaní vlny. Některé 
regionální potraviny 
jsme mohli 
ochutnat. Také jsme 
doplňovali dotazníky 
o potravinách a 
řemeslech a každý si 
odnesl dárkovou 
tašku. :D             

Plínka 
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Šlimon 

Doplňovačka 

Plínka 

Najdi 6 rozdílů  
Autor: Magda Schmoranzová 

šála  jmelí 

jablka  zima  

čerti   kometa 

rukavice  betlém 

radost  ozdoby 

lyže  cukroví 

sněhulák salát 

Vánoce  dárky 

kožich  sníh  

svíčka  kapr 

 

Obrázky tvoří žáci sedmých ročníků 
při informatice 

7 

6 
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Křížovka 

1.               
 

  

  

 
 

2.           
 

  

  

 
 

3.                   

 
   

4.               

 
    

5.             

6.                   

 

  

 
        

  

  

 
1. Pro mlsání napečeme… 

    

  

 
2. K večeři si dáme kapra a bramborový… 

  

  

 
3. O půlnoci jdeme do kostela na… 

   

  

 
4. O Vánocích se zpívají.  

     

  

 
5. Než si půjdeme pro dárky, tak slyšíme…  

  

  

 
6. Na štědrý den nesmí chybět velký zelený… 

 

  

           

  

  
Tajenka: Těšíme se na ….. 

    

  

        

  *Mickey a Minnie* 

 
     

Najdi 10 rozdílů!  
Autor: Jan Špaček 
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Řešení křížovek: 

 

Křížovka str. 21: 
cukroví, salát, půlnoční, koledy, 
cinkání, stromeček - VÁNOCE  
Doplňovačka str. 20 – Ježíšek 
 

Dlouhé čáry (optická iluze)  
Jsou tyto čáry stejně dlouhé? 

 
Odpověď: Ano, jsou. Šipky směřují do sebe a 

způsobují, že se nám čára zdá mnohem delší než 

ta, kde šipky směřují od sebe. Spodní zobrazení 

oklame tvůj mozek podobným způsobem – kvůli 

kruhům se nám zdá, že jsou čáry různě dlouhé. 

Kryska, Mickey 
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Vtipy 
 „Byl jsi dneska hodný? Neukradl jsi nic? 
Nenadával jsi?“ vyptává se Ježíšek 
chlapečka. „No tak se to konečně nauč, já ti 
dárky věčně nosit nebudu!“  
 
„Jak já se letos těším na Vánoce!“ říká 
Pepa. 
„Čekáš hodně dárků?“ 
„Ani ne, ale ženě obvykle zaskočí kost 
z kapra a já jí můžu dát herdu do zad.“ 
 
Přijde Mikuláš do blázince a říká: „Kdo mi 
řekne hezkou básničku, dostane cukroví.“ 
„Jujavelajkadajuuu.“  
„A kdo bude dělat kraviny, nedostane nic!“ 
 
 „Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory 
doly.“ 
„A splnil ti přání?“ 
„Ano, koupil mi atlas hor.“ 
 
Co si myslí pes, když vidí vánoční stromek? 
„Konečně rozsvítili na záchodě!“ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže 
přijít do školy, je hrozně nemocný."  
„V pořádku. A kdo volá?"  
„Můj táta." 
 
Při štědrovečerní večeři se ptá synek svého 
tatínka: „Tati, máš v krku kost?“  
„Nemám, synu.“  
„A na čem ti tedy drží hlava?“ 
 
Ptá se kapr svého přítele: „Hele, Fanouši, ty 
věříš na život po Vánocích?“ 
 
„Naše rodina byla tak chudá, že na Vánoce 
vyšel otec ven, vystřelil z pistole, vrátil se a 
řekl nám, že Ježíšek spáchal sebevraždu.“ 
 
„Mami, můžu mít na Vánoce psa?“ 
„Na to zapomeň! Budeš mít kapra jako 
ostatní.“ 

*Pikaču a Mickey* 
 

Kreslený vtip 
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Výsledek 
Objeví se tvoje zpráva!!! 

POZOR: Je potřeba, aby byl roztok sytý. 

Pokus 
1. Do poloviny sklenice s horkou vodou 

přidej 4 čajové lžičky soli. 
2. Dobře zamíchej, dokud se sůl 

nerozpustí. 
3. Namoč tyčinku do roztoku a napiš 

s ní něco na papír. 
4. Nech papír uschnout. 

5. Jemně vybarvi papír tužkou. Použij 
tupou stranu tužky. 

Najt 

Ahoj, protože se náš časopis jmenuje Experiment, najdete na poslední stránce vždy 
nějaké zajímavé pokusy. Náš druhý experiment bude:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme potřebovat 
- bílý papír 
- 1 vatovou tyčinku nebo štětec 
- sůl 
- horká voda 
- 1 tužka 

Proč to tak je??? 
Když se voda ze solného roztoku vypaří, malinké 
krystalky soli zůstanou na papíru. Tyto krystalky 
zdrsní povrch a umožní tuze zůstat na papíru. Po 
vykreslení tužkou jsou tedy krystalky tmavší než 

papír a zprávu lze přečíst. 


