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Ahoj, po Vánocích a pololetních prázdninách jsme opět tady. Určitě jste si všimli, že po X 

letech tady je zase pořádná zima. Proto se koná lyžák, při tělocviku se bruslí, družina 

chodí sáňkovat atd. Společně se zimou se tu stavila také chřipka. Kvůli ní občas byly dny, 

kdy z 29 dětí bylo ve třídě jen 13 žáků! Bohužel postihla i naši redakci, jsme jenom lidé. 

Naštěstí chřipka už pomalu vymizela. Takže si nás můžete v klidu přečíst. Věříme, že tohle 

3. číslo bude ještě lepší než minulé. A co vás čeká? Tradičně zprávy ze tříd, povíme si 

něco o Tamaře, přiblížíme vám přednášku o kyberšikaně i to, jak probíhaly Vánoce v naší 

škole. Nepřehlédněte ani rozhovor se sestrou Stronczenskou, další experiment nebo 

nové obrázkové sudoku! Celá redakce vám přeje příjemné čtení. 

Za redakci /Kubajs/ 

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 
 
Ahoj. Já jsem Kristýna Čepelová a 
v časopise budu mít přezdívku Hilďa. Je mi 
13 let a v březnu oslavím 14. narozeniny. 
Bydlím v Dobrušce a chodím na házenou. 
Ve volném čase jsem ráda venku 
s kamarády. 
 

 

 

 
Obrázek Kláry Kárníkové ze 3. A 

 

29. května mi bude 14 let a bydlím 
v Dobrušce. Jmenuji se Tereza Štěpánová a 
má přezdívka v časopisu je Gerťa. 
Popravdě ke škole nemám moc dobrý 
vztah, ale mám tady hodně kamarádů. 
 
Ahoj, jmenuji se Jakub Špaňo a v lednu mi 
bylo 14. Jsem fanda série Stargate, také 
mám rád auta. Doma máme 5 zvířátek: 
Merlin (kocour), Snížek (kocour), Bella 
(kočka), Lojza (andulka) a Piškot (křeček). 
Bydlím v Bílém Újezdě - White Újezd :D. 
Budu se podepisovat Kubajs. 
 

Z příspěvků redaktorů sestavila Hilďa 
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Akce zoubky – Ústní hygiena 
(naše anketa) 
Hned po Vánocích prošli všichni žáci školy 
povídáním na téma ÚSTNÍ HYGIENA. 
Protože to bylo velice poučné, připravili 
jsme otázky, které jsme zadali ve čtvrté, 
páté a osmé třídě. Znáte také správné 
odpovědi?  
 

Proč si máme čistit zuby? 
 Abychom neměli kazy. 
 Aby se zuby nekazily. 
 Aby mi nepáchlo z pusy. 
 Abychom neměly bolavé dásně. 

Většina dětí odpovídala správně. 
 

Co to je plaque detektor? 
 To, co kluci měli v puse, 

kyselinu… 
 Barva, která ukazuje, kde je plak 

a kde ne. 
 Taková fialová voda. 
 Podle toho se pozná, jak máš 

vypucované zuby. 
 Je to fialová vodička, která zjistí, jak 

dobře si 
čistíte zuby. 
Název už 
mladší děti 
zapomněly, 
ale vysvětlit 
to dokázaly. 

 

Jak dlouho si máme čistit zuby? 
 Dokud nejsou čisté. 
 2 minuty, 15 minut 
 Každému to trvá jinak. 
 Dokud nás to baví. 

Děti uváděly odpovědi od jedné minuty do 
15 minut. Správná odpověď je, že je 

čistíme tak dlouho, dokud to není hotové 
– stejně jako se myje nádobí… 
 

Jak vznikne zubní kaz? 
 Když jíme cukry. 
 Bakterie útočí! 
 Když si nečistíme zuby a 

odflakujeme to. 
Většina dětí odpovídala správně, je 
potřeba cukr, bakterie a čas… 
 

Jak tvrdá je zubní sklovina? 
 Jako železo, jako porcelán, jako 

kámen, jako kost, jako dřevo, 
jako pomeranč... 

 Je nejtvrdší z celého těla. 
 Hodně… 

Zubní sklovina je opravdu nejtvrdší látkou 
v lidském těle. 
 

Dělali ti už rentgen zubů? 
Pouze 5 čtvrťáků a 3 osmáci uvedli, že jim 
dělali rentgen zubů! Ten by měl zubař 
udělat při preventivní prohlídce. 
 

Jak vypadá správný kartáček? 
Kartáček by měl mít hodně stejně 
dlouhých štětinek, malou hlavičku a musí 
být měkký. 

Hilďa, Pikaču
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Sestra Maria Leokadia  
Rozhovory do časopisu určitě patří, a tak 
náš časopis není výjimkou. Tentokrát jsme 
vyzpovídali sestru Stronczenskou, která učí 
na naší škole nepovinný předmět 
náboženství. 
 
Odkud pocházíte a jak se vlastně 
jmenujete? 
Jsem sestra Maria Leokadia, je to moje 
řeholní jméno, které jsem si vylosovala 
v klášteře, když jsem skládala své řeholní 
sliby. Mé občanské jméno je Teresa Anna 
Stronczeńska. Pocházím z Polska, z malé 
vesničky na Slezsku. 
 
Jak jste se dostala do Dobrušky? 
Už od roku 1993 jsem pracovala 
v rychnovském stacionáři sv. Františka pro 
mentálně postižené děti a mládež. Po 14 
letech jsem chtěla změnit zaměstnání a 
pan farář z Dobrušky nám sestrám nabídl 
práci ve zdejších farnostech. Tak jsme se 
společně se spolusestrou přestěhovaly 
do Opočna a já jsem začala vyučovat 
náboženství. Když nevyučuji náboženství, 

tak pracuji ve farní kanceláři. 
 
Jak dlouho vám trvalo se naučit češtinu?  
A neplete se vám s polštinou? 
Někdy plete, zvlášť když chci rychle něco 
říct. Češtinu jsem se učila za pochodu, když 
jsem začala pracovat v Rychnově. Teprve 
když jsem udělala zkoušky na vysokou 
školu, tak jsem začala chodit k jedné paní 
učitelce, aby mi pomohla s českým 
jazykem.  
 
Znáte i jiné jazyky? 
No, polštinu, jinak neznám.  
 

 

 
V kolika letech jste se stala jeptiškou? Co 
vlastně znamená označení „jeptiška“? Je 
vhodné ho užívat? 
Jeptiška není vůbec nějaké hanlivé slovo. 
Podle Českého etymologického slovníku 
pochází slovo jeptiška ze středohornoně-
meckého abtissine a to z latinského 
abbatisa (srov. abatyše), jinak řeholní 
sestra nebo řeholnice. Já mám ráda prosté 
oslovení sestra. Řeholní zase znamená, že 
každá kongregace sester žije podle nějaké 
řehole, já jsem prostě františkánka, 
protože zachovávám řeholi svatého 
Františka z Assisi. Do kláštera jsem 
vstoupila po maturitě ve svých 19 letech.  
 
Co vás vedlo k tomu se stát jeptiškou? 
Už od dětství jsem byla vychovávaná 
v katolické víře, ráda jsem se modlila, 
chodila do kostela. Jak se to říká, bavilo mě 
to. Po první třídě ZŠ mě maminka vzala na 
prázdniny k sestrám do kláštera. Jejich 
život mě tak uchvátil, že jsem si řekla, že 
chci žít také tak, a je to. Do kláštera jsem 
vstoupila ne kvůli zlomenému srdci (jak to 
často bývá ve filmech), ale proto, že jsem 
chtěla ve svém životě sloužit Bohu. 
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Jste jediná z rodiny jeptiškou? 
Ne, představte si, že mám starší sestru, 
která vstoupila do stejného kláštera, a já 
byla zoufalá, že mě už to rodiče nedovolí. 
Naštěstí to dovolili, jsem jim za to vděčná.  
 

Co obnáší být jeptiškou, v jakém jste řádu? 
Jak už jsem řekla, patřím do Kongregace 
zdravotních sester III. regulárního řadu sv. 
Františka. Jsem členkou sesterské 
komunity, takže se každý den společně 
modlíme.  
 

Co celý den dělají jeptišky?  
Účastníme se mše svaté, pracujeme a 
máme být, jak se to o nás říká, sestrami 
pro všechny lidi. 
 

Jak se jmenuje vaše oblečení a je vám 
příjemné nosit ho každý den? 
Nosíme hábit a závoj, a je to paráda, ráno 
nemusím přemýšlet co na sebe. 
 

V jakých školách učíte náboženství?  
Na základních školách v Opočně, Podbřezí, 
Přepychách, no a samozřejmě na základní 
škole v Pulické ulici... Jednou za měsíc 
jezdím do Polska přednášet františkánskou 
spiritualitu našim mladým sestrám, které 
vstoupily do kláštera, říkáme jim 
postulantky a novicky. 
 

Stalo se vám někdy něco paranormálního? 
Asi ne. Možná, když jsem chtěla jet na 

misie, tak jsem dala Bohu tři podmínky: 
aby to nebylo moc daleko, jazyk nesmí být 
komplikovaný a jídlo snesitelné. Do měsíce 
jsem se dozvěděla, že sestry chtějí otevřít 
dům v Čechách, tak jsem se přihlásila. Ta 
třetí podmínka neměla být splněná, na 
českých knedlíkách jsem dost přibrala. Ale i 
tak jsem šťastná... 
Moc děkujeme za odpovědi na naše 
zvídavé otázky .             *Mickey a Minnie* 

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
Ve čtvrtek 19. 1. 2017 proběhlo školní kolo 

recitační soutěže prvního stupně. Jak to 
dopadlo? 

 
1. Simon Švorčík, 1. A 

2. M.Čtvrtečková a Tereza Šálová, obě 2. A 
3. Klára Kárníková, 3. A 

 
1. Dorota Švorčíková, 5. A 
2. Kryštof Sedláček, 5. A 

3. Filip Matějů a Eliška Rejzková, oba 4. A 
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1. A – Jsme pilní 
Ve škole se teď prvňákům líbí velké 
přestávky, které tráví na sněhu. Na 
vysvědčení si odnesli nejhůře dvojky, 
protože se všichni pilně učí a někteří z nich 
dostali i pochvalu za píli a i aktivitu 
v hodinách. Dokonce soutěží o nejlepšího 
písaře. Nejlepší psaní se vystavují na 
nástěnce. Při tělesné výchově v lednu 
jezdili bruslit na stadion do Opočna, díky 
rodičům se podařilo sehnat brusle všem 
dětem.  

 

 
Také k nám přišli budoucí zubaři poučit 
nás, jak správně pečovat o své zuby. 
Přinesli obrázky dětí, které si nečistily 
zuby. To děti opravdu vylekalo. Pozorně 
pak sledovaly, když je medici učili čistit si 
správně zuby – s kartáčky v ruce.  
 

 
 

Vytvářeli 
jsme 
zasněžený 
domeček na 
kopci.  

 Kateřina 
Pitašová 

 
Patrik Fiala  

 
 
Jiří Vogl a Adélka Pitašová byli úspěšní ve 
zpěvu a Simon Švorčík zvítězil v soutěži 
recitační. Paní učitelky musely do finále 
vybrat jen šest lidí a bylo to dost náročné, 
protože všichni měli hezké písničky, ale i 
básničky. Nejčastěji se recitovaly básně od 
Jiřího Žáčka nebo Jana Skácela.  

Plínka 
 

Pulický vrabec 
Výsledky pěvecké soutěže 1. stupně:  
1. KATEGORIE (1. - 3. ročník)    

1.  Andrea ČUBOVÁ          - 2. A 
2. Jiří VOGL                       -  1. A 
3.  Anna DOMORÁDOVÁ  - 2. A 

            Adéla PITAŠOVÁ           - 1. A 
 
2. KATEGORIE (4.- 5. ročník)     

1. Eliška RADOVÁ                  - 4. A 
2. Veronika MATOUŠKOVÁ - 4. A 
3. Nikola POHLOVÁ               - 5. A 
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2. A - V plném proudu 
Naši druháci jsou pořád v plném proudu. 
Na matematice se učí do stovky a při 
češtině se začali učit měkké, tvrdé 
souhlásky a hodiny. Jako každé čtvrtletí se 
psaly čtvrtletní písemné práce, ani druháci 
se jim nevyhnuli. Nedávno byli sáňkovat 
na stráni, děti to moc bavilo. Celý první 
stupeň jezdil na bruslení do Opočna. Pan 
učitel Macek měl s nimi rozcvičku na ledě. 
Také měli v pátek 19. 1. 2017 recitační 
soutěž. Druhá třída se umístila na druhém 
místě. Připravují si besídku pro školky, 
která se bude konat po jarních 
prázdninách v březnu. Druhá třída je 
v neustálém pohybu a vše si užívají 

naplno.  
 

*Minnie * 

 

Rozcvička s panem Mackem  
v Opočně na ledě 

  
 

Obrázky malovali Sofie Šimečková a 
Honza Dubánek 
 
Naši školu navštívili slečna 
Rydlová se svým asistentem 
Víťou. Ti umožnili dětem zkusit 
fialovou vodu, která ukázala 
nečistoty na zubech. Ani tady 
děti neváhaly a šly si to zkusit. 
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3. A – Zima je nej 
V matematice počítají pod sebou 
(sloupečky) a řeší stále těžší slovní úlohy. 
V češtině doplňují y a i. V prvouce se učí o 
Zemi, povídají si o vesmíru a o planetách, 
říkají si, jak probíhá koloběh vody, 
diskutují o neživé přírodě a z jakých látek 
se jednotlivé věci skládají. O tělocviku 
chodí ven sáňkovat a bruslit. Také pilně 
trénují četbu, právě si ve Starých 
pověstech českých čtou pověst nazvanou 
Kouzelník Žito. This is our garage, the 
living room is big, tak takovéhle větičky se 
již naučili na Aj s paní učitelkou Pultarovou 
a Kučerovou. 
Všichni třetáci byli poučeni o tom, jak mají 
správně čistit zuby, jak o ně pečovat a jak 
vzniká zubní kaz nebo plak. Také si mohli 
nechat vypláchnout ústa fialovou 
vodičkou, která odhalí zubní plak 
O výtvarné výchově malovali krásné 
sněhuláky a sovu (obrázek Nella 
Felcmanová) a zasněženou Dobrušku.  
Při pracovních činnostech vyrábějí papí-

rové 
chaloupky 
a zimní 
oblečení 
(obr. Sába 
Hašková).  

 

 

Projekt Voda 
Dne 27. ledna 2017 si pro ně deváťáci 
v učebně výtvarné výchovy připravili 
projekt s názvem Voda.  Probíhalo to tak, 
že se děti rozdělily do skupinek a chodily 
od stanoviště ke stanovišti. U jednotlivých 
zastávek je vždy čekal malý pokus a 
následně jim deváťáci vysvětlili, proč se to 
stalo, např. koloběh vody, jak oddělit 
kamínky od jehličí, co bude plavat ve vodě 
atd. Děti to moc bavilo, poznaly mnoho 
nových věcí a odcházely s novými 
vědomostmi, které využily hned po 
skončení praktické části, když vyplňovaly 
pracovní listy. Nejvíce je prý bavilo 

rozpouštění, třeba jestli se 
sůl nebo naftalen rozpustí ve 
vodě, a různé pokusy. 
Pozitivně hodnotili i starší 
spolužáky – prý byli dobrými 
učiteli. A jaké projekty by si 
třeťáci přáli příště? Něco 
s plameny, výbuchy – prostě 
pokusy. Také by byl zájem o 
vaření…  

Najt a Kryska 

Najt / Kryska 
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4. A – Sáňkování 
Když je sníh, chodíme při tělocviku s paní 
Kučerovou, Novotnou a s panem Mackem 
sáňkovat za školu, říkají čtvrťáci. Viděli 
prezentaci na téma zubní hygiena, kde je 
studenti medicíny z Hradce Králové učili, 
jak si čistit zuby správně, aby jim nevznikly 
kazy. Viděli, jaké jsou různé nemoci dásní a 
jak může například vypadat rakovina 
jazyka, co vzniká z kouření. Také jim zuby 
obarvovali fialovou vodou, aby zjistili, kdo 
si zuby čistí pořádně a kdo ne (viz obr.).  
 

 

 

 
Obrázky Matěje 

Gažiho a Jana 
Marka 

 

 
Recitační 
soutěž, která 
proběhla 6. 1. a 
19. 1., to je 
další akce, co 
čtvrťáci prožili. „Moc se mi na recitační 
soutěži líbilo, jaké měly děti básničky,“ 
vzkazuje Vítek Petr. Dne 13. 12. 
vystupovala v kině základní umělecká 
škola a hrála na různé nástroje, což se 
všem samozřejmě také líbilo. 22. 12. – 
den, na který se všichni těšili, začínaly 
vánoční prázdniny. V tento den se 
samozřejmě ve škole neučí, pouze se dělá 
vánoční besídka, rozdávají se dárky a 
zpívají se koledy. Čtvrtá třída měla sice 
malý stromeček, ale hodně dárků. Tak 
takhle vypadaly Vánoce u čtvrťáků . 

/ ☢ᗰ丅☢/ 

   
Obrázky Radka Hofmana a Elišky Radové  
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5. A – Baví je výtvarka 
V 5. A při přírodovědě se s paní učitelkou 
Maixnerovou učí o lidském těle, naučili se, 
že kůže kryje a chrání povrch těla. O 
češtině psali kontrolní práci na slovní 
druhy, která dopadla vcelku dobře (podle 
žáků). Teď už nic psát nebudou, jenom 
opakovat podstatná jména a pády, ty 
pořád někomu nejdou. Na informatice 
dělali vánoční přání a rozvrh, některým 
žákům pan učitel Frýda přijde tak moc 
hodný jako jejich dědeček. Na angličtině to 
je jedna radost, učí se minulý čas se 
slovesem was, ale mají tak hodnou paní 
učitelku, že se to učí jako hru. Paní učitelka 
říkala slova česky a žáci to museli říkat 
anglicky. Kdo měl nejvíce bodů, tak vyhrál. 
V matematice pracují na násobení 
trojciferným číslem. O malých přestávkách 
si povídají a o velkých přestávkách mají 
největší hraní na mobilu, projíždějí sociální 
sítě, např. Facebook, Instagram, a pouštějí 
si písničky. Kluci se občas porvou, ale jinou 
zábavu mají waterbottle flip nebo twister. 
6. ledna k páťákům přišla skupina dvou 
možná budoucích zubařů až z Hradce 
Králové. Povídali o zubech, jak se mají 
čistit, a pěti adeptům nakapala na jazyk 
barevnou tekutinu, která ukazovala 
nevyčištěnou špínu na zubech. 

 

  
Namalovala: Nicol Ježková 

Při výtvarné výchově jsme vyráběli ptáčky. 
Na jeden papír jsme nakreslili dva ptáky, 
jeden byl ze studených barev a druhý 
z teplých. Také pomalu doděláváme 
komiksy, budeme je dělat ještě dlouho, ale 
bude to stát za to. Jo a u té výtvarné práce 
si také rádi dáme svačinku. 
 

 
Karneval 5. A 

 
V prosinci bylo v 5. A třídní kolo Pulického 
vrabce, každý ze žáků musel zazpívat 
písničku Marinu. Někdo se styděl, ale paní 
učitelka jim říkala, že jsou mezi kamarády, 
ať se nestydí. Na tabuli se napsali ti 
nejlepší zpěváci a pak se hlasovalo, kdo 
půjde do dalšího kola. Vyhrálo 5 dětí, které 
se zúčastnily školního kola.  
V lednu pak byla recitační soutěž. Básně 
byly moc hezké. Týden před samotnou 
soutěží jsme měli třídní kolo. Soutěž byla 
ve čtvrtek 4. hodinu, měli jsme mít HV a 
psát test. Takže jsme byli rádi, že jsme o 
něj přišli .   Gerťa 
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6. A – Šestka mikroskopuje 
Při přírodopisu se učíme prvoky, řasy a 
láčkovce. Používali jsme mikroskopy. 
 
O angličtině teď probíráme památky 
v České republice. Každý musí teď dělat 
projekt o městě v České republice a jeho 
památkách. Někteří už projekt mají, 
nejvíce o Praze a o Dobrušce. Tato lekce 
všechny bavila. 
 
V informatice jsme dělali občanský průkaz. 
Vkládali jsme svoje fotky. Před tím jsme 
dělali památky v okolí Dobrušky a uložili 
jsme je do Wordu. Potom jsme tam dávali 
obrázky k daným místům. 
 
Na výtvarnou výchovu nás učí paní 
Moravcová. Co děláme: stříháme, 
malujeme, vyrábíme.  

 
M. Hušková 

Poprvé mají šesťáci nepovinný předmět, 
který se jmenuje zájmová tělesná výchova 
(sportovky). Přihlásilo se 14 žáků. „Učí nás 
pan Macek. Je to taková třetí hodina 
tělocviku. Na sportovkách hrajeme různé 
hry, na podzim jsme chodili ven a do 
sokolovny. Teď v zimě využíváme sníh. 
Chodíme pekáčovat a bruslit na školu 
Františka Kupky na ledovou plochu.“ 

 

 

 
I šesťáci se zapojili do příprav Vánoc, 
ostatním třídám předvedli, jak vypadá 
český Štědrý večer.  

 
 

Šlimon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 
nama-

loval 
Vojta 

Španiel  
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7. A – Anglický časopis  
LDV 
LDV je literárně dramatická výchova. 
Museli jsme si připravit monolog, který 
jsme se museli naučit zpaměti. Dále jsme 
se zabývali improvizací a zbavení se trémy. 
V posledních hodinách jsme pak sepisovali 
scénář a seznam písniček pro naše 
vystoupení. Nakonec jsme si rozdávali 
role, které budeme hrát na konci školního 
roku. Už se vyrábí na magicko pohádkové 
představení i kulisy v UVČ. Všechny nás to 
moc baví a jsme rádi, že máme pana 
Macha. 

Zeměpis 
V zeměpisu se učíme podrobně o Americe, 
psali jsme dvě prověrky z vodstva. 
Probírali jsme Austrálii, dozvíme se 
spoustu nových věci, co málokdo ví. 

Výtvarná výchova 
O výtvarce malujeme historické postavy, 
například: Jana Ámose Komenského a 
Tomáše Garrigua Masaryka (viz obrázky 
Julie Hoffingerové a jiných). A také jsme 
malovali zimní sportovce. Na výtvarnou 
výchovu máme paní učitelku Moravcovou. 

Dějepis 
Na dějepis máme nejlepšího učitele pana 
Macha :D. Teď jsme se začali učit, jak 
vznikla některá města a vesnice nebo 

historii o křížových výpravách, románském 
slohu a vrcholném středověku. Pan učitel 
pravidelně zkouší, takže není lehké mít 
jedničku… 

Anglický jazyk 
V angličtině končíme 
5. lekci, probírali 
jsme stupňovaní. 
Pořád máme Gate, 
ze kterého čteme 
články a různá 
zajímavá témata. 
Co je to Gate? 
Časopis Gate je anglický měsíčník určený 
pro druhý stupeň základních škol a první 
ročníky středních škol. Je vhodný pro 
teenagery. Není povinný, ale paní učitelka 
by byla ráda, kdybychom ho měli všichni. 
Vychází 8x ročně (od září do června) a 
všichni jsou šťastní, když přijde a mohou si 
z něho v klidu číst a 
prohlížet si ho. Je to 
takové zpestření na 
hodině angličtiny.  

Fípí 
 
 

Na fotce Matěj 
Michalík a anglické 

Vánoce 
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8. A - Testy a chřipka 
V prosinci jsme připravovali vánoční 
prezentaci o německých a ruských 
Vánocích, kde nám pomáhala i Ukrajinka 
Tamara. Skoro všechno šlo podle plánu až 
na menší problémy s technikou, které se 
ale vyřešily. Tamara všechny překvapila 
svou plynulou (možná až moc plynulou) 
ruštinou. Takže už jsme si nemuseli lámat 
jazyk těžkými slovy. Celá akce probíhala 
poslední den před Vánocemi. 
 
V pátek 13. 1. jsme měli akci zuby, kde 
nám říkali různé věci, jak si správně čistit 
zuby atd.  
Bohužel se blížilo pololetí a to znamená 
co? TESTY! Z matematiky jsme psali 
čtvrtletku, která nedopadla moc dobře. 
Také se již u nás nejspíše objevila chřipka, 
protože nás chybí čím dál tím víc.      Kubajs 
 

Během estetické výchovy jsme dělali 
obrázky různých vlastností. Také jsme 
kreslili parodie obrazu Mona Líza. Těch 
jste si mohli všimnout u schodů poblíž 
počítačové učebny. Také jsme dělali koláže 
z ovoce.          Autorky obrázků: K. Čepelová,  

K. Vdoviaková, E. Mikačová a T. Štěpánová 

Přednáška o kyberšikaně  

30. ledna k nám přišla paní Ženatová a 
vyprávěla nám o kyberšikaně. Jaké případy 
se staly v zahraničí i v ČR. Např. Amanda 
Todd byla obyčejná holka z Kanady. Ve 
škole ji šikanovali a psychicky deptali 
psaním hnusných věcí, dokonce založili 
stránku na FB s její nahou fotkou. A tak 
jako jediné východisko viděla sebevraždu. 
Příběh Amandy 
otřásl celým 
světem. Amanda 
Todd prosila o 
pomoc ve videu, 
které dala na Youtube. 
Přednášky se zúčastnil 
6., 7. a 8. ročník. 
Co je to kyberšikana? 
"Kyberšikana je 
kolektivní označení forem šikany 
prostřednictvím elektronických médií, jako 
je internet a mobilní telefony, které slouží 
k agresivnímu a záměrnému poškození 
uživatele těchto médií. Stejně jako tradiční 
šikana zahrnuje i kyberšikana opakované 
chování a nepoměr sil mezi agresorem a 
obětí.“                                 Fípí 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronick%C3%BDch_m%C3%A9di%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana
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Naše škola na běžkách 
Na běžky jeli osmáci a sedmáci. Osmáků 
jelo šest a sedmáci jeli konkrétně dva. 
Ještě jeli dva učitelé. Jelo se do Deštného 
v Orlických horách, začínali jsme nad 
hotelem Praha a jela se trasa zvaná 
Skuhrovský oblouk. Někteří na běžkách 
uměli skvěle, jiní to viděli poprvé, a proto 
to byla zábava. Mně hnedka na začátku 
začalo blbnout vázání, a čím jsme jeli 
hlouběji do lesa, tak bota vypadávala 
z běžky víc a víc. Po pár kilometrech jsme 
s p. Frýdou usoudili, že takhle nemohu dál 
pokračovat, a tak jsme se vrátili, abych 
zůstal u své babičky, která shodou 
okolností bydlí na Deštném pár metrů od 
hotelu Praha, kde jsme začínali. Jelikož 
jsme byli poměrně daleko a mně držela jen 
jedna běžka, tak byla cesta náročná, chvíli 
jsem šel a propadával jsem do sněhu, 
chvíli jsem jel a stále si předělával vázání. 
Nakonec jsme dojeli k chaloupce mojí 
babičky, já si oddychl a bylo po všem. 
Běžky mě moc bavily, přestože jsem si moc 
nezajezdil, tak to bylo skvělé. Abych nepsal 
jenom o sobě, musím dodat, že se celkově 
jelo asi 12 km – 2x Skuhrovský oblouk a 
poté je ještě pan Sedláček nechal projet na 
rovince. Všem se běžky moc líbily a klidně 
by jeli zase. 

/☢ᗰ丅☢/

 

Ukrajinka v 8. A 
Kdo byla ta Ukrajinka z osmé třídy? 
Jmenuje se Tamara Ivanovna Konevych a 
bydlí ve městě Svaljava na Ukrajině. 
Její rodiče jsou Natálie a Ivan Konevych. Ti 
k nám přijeli za prací už někdy v září. 
Tamara přijela v prosinci před Vánocemi. 
Den před oním speciálním vánočním dnem 
ve škole jsem dostal nápad, že by mohla jít 
k nám do školy. Bál jsem se, že se jí tu 
nebude líbit, ale opak byl pravdou.  
Pokoušela se povídat si se všemi, což byl 
menší problém. Ale nějak to šlo, bavila se, 
fotila si s ostatními selfie, prostě si to 
užívala. Také jsem dostal nápad, že 
bychom ji mohli využít k té naší prezentaci, 
protože přeci jenom má k ruštině blíž. 
Ruské fráze v pohodě odříkala za nás a my 
jsme si nemuseli lámat jazyk. Uteklo to 
rychle a bohužel se musela rozloučit. 
Dokonce od ředitele dostala brožuru o 
naší škole. Cestou domů nebo spíš po 
celou dobu vykládala, jaké to tu bylo 
parádní. Prostě WAU! 

/Kubajs/ 

Na fotkách je Tamara Konevych mezi osmáky a 
na soukromém snímku 
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9. A – Voda a zuby… 
Jak už jste se dočetli u zpráv ze třetí třídy, 
chystali deváťáci pro mladší spolužáky 
projekt o vodě. Jak se jim to líbilo? „Bavilo 
mě to, až na některé jedince, kteří se 
předváděli. U některých byla odezva dobrá 
a někteří moc nekomunikovali.“ Většina 
byla spokojená, uvítali by takové akce 
častěji. Dělat učitele ale není snadné - 
některé děti se styděly, mluvily potichu. 
Některé zase měly i zajímavé otázky. 

                              
Na fotce Matěj Láník a Nicolas Mareš  

na jednom ze stanovišť 
 

 
Najdi 7 rozdílů 
Autor: Kristýna Čepelová 

Ani deváťáci se nevyhnuli povinné akci o 
ústní hygieně… 

 
 
Při tělocviku si děvčata z osmé a deváté 
třídy zašla zabruslit na ledovou plochu u ZŠ 
FK. 
To nej-
důležitější 
ale byly 
známky na 
pololetním 
vysvědče-
ní, protože 
i ty hrají 
důležitou 
roli při 
přijímacím řízení na střední školy, které 
deváťáky čeká v dubnu.  
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Vánoce ve škole probíhaly  
v klidu a míru  
Jak vypadal poslední školní den roku 
2016? Každá třída druhého stupně kromě 
deváté (ti chystali už Čertovský den) si 
připravila doprovodný program, týkající se 
Vánoc našich či zahraničních. Pro 
cizojazyčné země si připravili krátkou 
prezentaci doprovázenou vlastním 
výkladem. V každé třídě pak společně 
zazpívali vánoční píseň typickou pro zemi, 
jejíž zvyky předváděli. A nakonec nám 
rozdali malé suvenýry.  
 

 
V jedné ze tříd byla instalovaná i malá 
výstavka betlémů, z nichž některé vytvořili 
sami žáci. Deváťáci sami sebe zpodobnili 
do betlémských postav. 

 
 

 
My jako osmá 
třída jsme byli 
originální a 
připravili jsme si 
státy dva! Avšak 
nám pomáhali 
učitelé tři – paní 
učitelky Poulová 
a Moravcová a 
pan učitel Frýda.  
Prvním státem 
bylo Rusko, které uváděl i náš host, 
Ukrajinka Tamara.  

 
Dále jsme hovořili také o německy 
mluvících zemích, o Německu, Rakousku a 
Švýcarsku. Na fotce jsou Aneta s Majdou, 
které prezentaci komentovaly. Jako každá 
třída jsme zazpívali koledy a předali dárek 
– námi upečené Plätzchen (cukroví). 

 
 
 

 
Technik Marián s Weihnachtspyramide 
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Sedmáci mluvili o anglických svátcích, 
zazpívali koledu a nakonec nás vybavili 
lízátky. 
 

 

 
Šestá třída společně s panem učitelem 
Machem nám připomněli, jak se slaví 
Štědrý den u nás a nevynechali ani naše 
pestré tradice. Ani u šesťáků nechyběla 
společná koleda a dárek (propisky). 

 

 

   
Také nás čekalo každoroční zpívání na 
schodech, které se letos konalo na novém 
místě. Zde se účastnil spíše první stupeň, 
hráli na trumpetu (nevím, jak se to 
jmenuje, ale je to podobné trumpetě :)), 
na kytary či na flétny. Účastnila se i Tereza 
Kloubcová, která naši školu minulý rok 
opustila, a zahrála nám Hallelujah. 
 

 
Nakonec jsme si ve třídách předali dárky a 
vydali jsme se domů na prázdniny! 
Vánoce ve škole se letos vydařily a všichni 
jsme si je jistě užili.       Aneta H., foto J. Frýda 
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Klicperovo divadlo 
19. prosince jsme navštívili Klicperovo 
divadlo, zúčastnila se celá sedmička 
a osmička a pár holek z deváté třídy.  Jeli 
jsme autobusem až do Hradce Králové. 
Samotná cesta byl velký zážitek. Přijeli 
jsme do Hradce a šli cestou k divadlu, 
všude bylo plno roztátého sněhu a bláta. 
Jeden žák se nevyhnul konfliktu s dopravní 
značkou. Přišli jsme 
k divadlu jako první a 
čekali v mrazu, až nám 
otevřou. Čím víc se 
blížilo otevření, tím víc 
přicházely další různé 
školy. Když nám 
konečně otevřeli, 
odložili jsme si bundy 
a mikiny do šatny. 
Nedočkavě jsme stáli 
před divadelním sálem 
v elegantním oblečení, 
dívky měly sukně nebo 
šaty a chlapci si oblékli 
košile nebo kvádro 
s černými kalhotami. 
Samotné představení 
Romeo a Julie se lišilo 
od originálu tím, že šlo 
spíše o komedii než o 
drama. Autor využil 
jmen a z Romea udělal 
navíc Roma. Celkově 
bylo představení 
posunuto do dnešní 
doby. V tzv. balkonové 
scéně asi Romeo 
nedával Julii plastový 
vláček. A v originále 
nebyl rap mezi oběma 

kmeny, nehrál se basket. Přestavení 
muselo určitě každého bavit. Jsem moc 
rád, že jsem mohl jet.                             Fípí  
 

Labyrint 
Najdi cestu labyrintem k místu, kde se 
právě experimentuje. Spěchej, než to 
vybouchne! Mickey
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Křížovka 
1. padá bílý ……. 

    2. zapaluje se na Vánoce ….. 
 3. navane je vítr 

    4. lyžovat se jezdí na ……. 
  5. dává se pod talíř na Štědrý den 

6. sjezdové ….. 
    7. svátky v prosinci 

   8. sjíždí se na tom kopec  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Najdi 7 rozdílů 
Autor: Tereza Štěpánová 

 

 
 

     

1.         
 

2.             
    

  

3.             
  

     

4.         
 

    

5.             

     

6.         
 

    

7.             

  

8.           
   

Kryska 
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Kvíz 
Kterému sportu se věnuje pravidelně 
paní učitelka Schmoranzová? 
a) Volejbal 
b) Fotbal 
c) Bowling 
 
Na který nástroj nehraje paní učitelka 
Pultarová? 
a) Akordeon 
b) Zobcová flétna 
c) Kytara 
 
Na čem jezdil pan učitel Mach na 
lyžařském kurzu? 
a) Snowboard 
b) Sjezdovky 
c) Běžky 
 
Kterému fotbalovému týmu fandí pan 
učitel Sedláček? 
a) Sparta 
b) Slávie 
c) Barcelona 
 
Ve které divadelní hře nehrál pan 
ředitel Hlavsa? 
a) Limonádová Joe 
b) Noc na Karlštejně 
c) Romeo a Julie 
 

*Mickey a Minnie* 

 
Obrázek Amálie Kvapilové ze 3. A 

Harry Potter a PROKLETÉ DÍTĚ 
Autor: Thorn, J. K. Rowlingová, Tiffany 
Harrymu, Hermioně a Ronovi je 40 let a 
pracují na ministerstvu kouzel. Kniha (tedy 
spíš divadelní scénář) popisuje příběh 
především Potterova a Malfoyova syna. 
Albus Severus Potter a Skorpius Malfoy 
chtějí cestovat do minulosti, aby zachránili 
Sedrica, Diggoryho, který zemřel ve 4. dílu 
Pottera. Sice se jim podaří změnit minulost, 
ale změní se tím i budoucnost.  Tak takhle 
popisuje nového Harryho Pottera Aneta 
Hornofová z 8. A, která četla jak český 
překlad, tak anglický originál – ten jí přišel 
lepší . 
 

 
V červnu 1997 vydalo britské nakladatelství 
Bloomsbury knihu Harry Potter a kámen 
mudrců, letos tomu bude 20 let. 
Potterovská série slaví letos ještě jedno 
výročí – deset let od vydání posledního 
sedmého dílu – Harry Potter a relikvie 
smrti. (Nebereme-li v potaz nedávno 
vydaný divadelní scénář Harry Potter a 
prokleté dítě.) 
Za tu dobu vyšly knihy ve dvou stovkách 
zemí, přeloženy byly do 74 jazyků a prodalo 
se jich přes 450 milionů výtisků. Na základě 
série vzniklo osm filmů. 
Všech sedm dílů najdete ve školní 
knihovně, brzy se tam objeví i Harry Potter 
a prokleté dítě. 

/☢ᗰ丅☢/ 
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Najdi 5 rozdílů! 
V 7. ročníku vytvářejí žáci při informatice obrázky v programu Calisto. Napadlo nás, že 
bychom naše výtvory letos využili ve školním časopise. Najdete rozdíly? 

Matyáš Hajdúch 

 

Obrázkové sudoku 
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Vtipy 
Víte, co se stane, když blondýnka porodí 
dvojčata? Začne dumat, kdo je otcem toho 
druhého dítěte. 
 
Proč blondýnka neumí napsat jedenáctku? 
Protože neví, kterou jedničku napsat dřív. 
 
„Pane doktore, nevím, co mi je, pokaždé 
když se napiju kafe, tak mě začne trápit 
pichlavá bolest v oku.“ 
„…a zkusila jste už vyndat ze šálku lžičku?“ 
 
Maminka se ptá malého Pepíčka: 
„Copak jsi, Pepíčku, dneska venku dělal?“ 
„To, co dělají ptáčci.“ 
„Skutečně? Ty jsi zpíval a pískal?“ 
„Ne, papal jsem žížalu!“ 
 
„Tati, má rybíz nožičky?“ 
„Nemá, proč se ptáš!“ 
„Tak to jsem asi snědla berušku.“ 
 
Ptá se Pepíček paní učitelky: 
„Mohu být potrestán za něco, co jsem 
neudělal?“ 
Učitelka: „To v žádném případě!“ 
Pepíček: „Tak to je dobře. Já jsem totiž 
neudělal domácí úkol!“ 
 
Vašík přijde pozdě do školy a učitel se ho 
ptá: „Vašku, vy nemáte doma budík?“ 
„Máme, pane učiteli, ale zvoní, když já ještě 
spím.“ 
 
„Kde ses narodil?“ ptá se kluk kluka. 
„Na vesnici. A ty?“ 
„Já v nemocnici.“ 
„A co ti bylo?“ 
 

 
 
Kdy si blondýnky berou do lesa potápěčské 
brýle? 
Když zjistí, že je hluboký. 
 
Jak poznáte, že počítač patří blondýnce? 
Vedle myši leží sýr… 
 
Víte, proč blondýnka leje do počítače 
vodu? 
Aby mohla surfovat po internetu. 

Šlimon 
 

Optický klam 
Jsou tyto čáry rovné? 

 

 
 
Řešení: Díky pruhům se zdají čáry křivé buď 
do O, nebo do X. Kdybychom ale odstranili 
modré pruhy, uvidíme, že jsou čáry úplně 
rovné. Pro ověření můžete zkusit čáry třeba 
přeměřit pravítkem . 

/☢ᗰ丅☢/ 
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Řešení křížovek: 

Kvíz str. 20: Paní Schmoranzová se věnuje 
volejbalu, paní Pultarová nehraje na kytaru, 
pan Mach jezdil na snowboardu, pan Sedláček 
fandí Spartě, pan Hlavsa nehrál v Romeovi a 
Julii.  
 

Křížovka str. 19: sníh, svícen, závěje, hory, 
šupina, lyže, Vánoce, sáňky = sněhulák 

 

Obrázek Zasněžená radnice (Kárníková, 3. A) 
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Pokus 
1. Odzátkuj láhev a postav ji na zem. 

2. Otevři balíček bonbonů Mentos a pár si 
jich na ruce seřaď do řady. 

3. Rychle vhoď všechny bonbony do láhve 
a odstup stranou. 

Ahoj, protože se náš časopis jmenuje Experiment, najdete na poslední stránce vždy 
nějaké zajímavé pokusy. Pokud byste si chtěli pokus také vyzkoušet, nikdy ho nedělejte 
sami, ale vždy poproste někoho dospělého, aby vám s pokusem pomohl! Další 
experiment bude: 
 
  

   

  

   

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Najt 

Budeme potřebovat: 
- láhev coly 
- 1 balení bonbonů Mentos 

Výsledek 
Proud pěny vystřelí z láhve. 

Proč to tak je??? 
Plyn v šumivých nápojích se nazývá oxid uhličitý a 
rozpouští se ve vodě. Aby se plyn mohl oddělit od 

vody, potřebuje povrch, na kterém se může 
shlukovat a vytvářet bubliny dost velké na to, aby 

mohly vyplavat. Bonbony Mentos mají velmi 
nerovný povrch, trochu podobný povrchu na 

Měsíci. Navíc Mentos obsahují chemické látky, 
které pomáhají oslabovat spojení mezi vodou a 

oxidem, a proto pěna vystříkne jako gejzír. 
 


