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Ahoj,  

zdraví vás časopis 

EXPERIMENT. Blíží 

se Velikonoce, tudíž 

také velikonoční 

prázdniny. Máte už 

pomlázky? Ve 4. 

čísle jsme si pro vás 

připravili spoustu 

zábavy, a tentokrát 

se s námi nudit 

nebudete. Dozvíte 

se něco o Brazílii, 

nechybí zprávy ze 

tříd, výsledky Pythagoriády a Klokana, ale hlavně pro vás máme několik stran s kvízy, 

vtipy, vyráběním a velikonočním luštěním.Tak přejeme hodně zábavy.   *Minnie* 

  Jaro už je tu – obrázky prvňáků: Pitašová Adéla, Osikovská Valerie a Švorčík Simon 
 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 
 

 
V této rubrice se postupně představí všech 
12 členů letošní redakce. 

 
Ahoj všichni, jsem Mickey, jinak Jaroslav 
Vosyka. To, co naprosto miluju, jsou mí 
přátelé. Moje hobby je zpěv a tanec. Úplně 
super na škole je legrace s přáteli :P a 
přestávky, o kterých si všichni užíváme a 
jíme s mobilem :D. Určitě bych nemohl žít 
bez mých šílených přátel. A také bez mých 
pejsků :*. 
 
 
Ahoj, jmenuji se Magda Schmoranzová. 
Moje přezdívka je Minnie. Hraju ráda na 
klavír a také se věnuji fotbalu. Miluji jídlo a 
zvířata. Nemůžu žít bez jídla a pití. Ale taky 
bez kamarádů, rodiny a mých zvířat.  

Z příspěvků redaktorů sestavil: Šlimon 
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Co nám (ne)chutná ve školní 
jídelně? (naše anketa) 
Našim páťákům jsme položili jednoduchou 
otázku: Co ti chutná a co naopak nemáš 
rád ve školní jídelně?  
 
Co chutná žákům 5. A? 
- rybí prsty 3x 
- všechno kromě hub 
- knedlíky s povidly 2x 
- okurkový salát s vodou 
- rajská a kolínka 
- langoše a americké brambory 
- řízek s kaší (2x) a kompot s dýní 
- houbová polévka a houbové řízky 2x 
- karbanátky z hlívy ústřičné 
- šišky s mákem 
- krupicová kaše 
- buchtičky se šodó 
- drškovka 
- palačinky 2x 
- svíčková 3x 
- špagety 3x 
- CHUTNÁ MI VŠECHNO! 2x 
 
Co nemají páťáci rádi? 
- houbová omáčka, polévka 3x 
- houby a hlívu ústřičnou 5x 
- chlupaté knedlíky se slaninou 
- buchty a koláče 
- květák 
- ryby 3x 
- špenát 
- brambory 
- NENÍ NIC, CO MI NECHUTNÁ 3x 
 
 

Z odpovědí si dokážete asi představit, co 
bylo v poslední době v jídelně k obědu .  

 

Oblíbená jídla osmáků 

V 8. A jsme nechali kolovat jídelní 

lístek z týdne od 20. do 24. února. Žáci 

měli označit oblíbené a neoblíbené 

jídlo. Jak to dopadlo? 

Oblíbená jídla: 
1. Losos s bylinkovým pestem (12 b.) 

2. Zapečené těstoviny (8 b.) 

3. Bílá klobása (6 b.) 

4. Slovenské halušky a řízek Pavlišov (4 b.) 

 

Nejméně oblíbená jídla: 

1. Vepřová játra na cibulce (12 b.) 

2. Jitrnicový prejt (6 b.) 

3. Vepřenky s cibulí a hořčicí a losos 

s bylinkovým pestem(2 b.) 

 

Polévky: 

Z naší ankety vyplynulo, že polévky jí 

pouze 10% žáků, tj. pouze jeden žák 

z deseti!!! 

 / ☢ᗰ丅☢/ 

Rybičky Kryštofa Domáčka ze 2. A 
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Povídání u okénka v jídelně 
S paní Stonjekovou se setkáváme 
všichni u okénka při placení obědů 
nebo když si zapomeneme čip pro 
vydání jídla. Co vše má ale na starosti? 

 
 
1. Co všechno vaše práce obnáší - kromě 
vybírání peněz? 
Nejdříve musím přejmout nějaké zboží, 
které musím objednat podle toho, co 
máme v plánu vařit. Dodavatelé mi to 
pěkně dodají, já to přeberu, orazítkuji. 
Každý den musím zjistit, kolik bude obědů 
na ten daný den, pak to musím 
vynormovat, normy jsou dané státem.  
Školní inspekce a naši nadřízení nás 
směrují k tomu, abychom se vraceli ke 
kořenům, které děti nepoznaly. K jídlům, 
která naše babičky vařily běžně, např. 
jáhly, pohanka, brambory na loupačku atd. 
Chtějí také, abychom méně solili, aby 
v jídle bylo méně bílkovin, cukru, protože 
děti jedí hodně sladkostí, slaných jídel a 
méně sportují. 
 
2. Baví vás tato práce? 
Baví, to bych ji už nedělala 35 let. 
 

 
3. Kdo sestavuje jídelníček? 
To máme společnou práci s kuchařkami, 
ony to navrhnou a já jim to přeškrtám 
podle toho, aby tam bylo přiměřeně 
zeleniny, masa, luštěnin atd. A také podle 
toho, aby se jídla stihla připravit do 
vydávání obědů. 
 

4. Některým se zdá, že nám dáváte malé 
porce, co si o tom myslíte? 
Já nevím, jestli to jsou malé porce, ale je to 
gramáž, která je daná normou, takže my to 
jenom dodržujeme. Pokud by se přece jen 
někomu zdálo, že dostal méně, než měl, 
máme tu vyvěšeno, že to může kdokoli se 
mnou zkonzultovat. Pokud se vám zdá 
malá porce, můžete přijít za mnou a 
odvážíme to, jestli to normě odpovídá . 
 

5. Je něco, co byste na dětech v jídelně 
chtěla změnit? 
Někdy jsou drzí, křičí, ale to asi patří 
k mládeži a k dětem… 
 

Děkujeme a přejeme samé vděčné 
strávníky! 

*Minnie*, Kryska, Najt, Pikaču 

Ela Filoména Ouřadová, 1. A (vajíčko) 
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1. A – Jsme čtenáři!  
Prvňáčci právě dočetli již 2. díl Slabikáře a 
zvládli už všechna písmenka. Dříve jejich 
oblíbenou knížku museli číst jejich rodiče, 
teď si ji mohou přečíst sami. 
 
Zápis do 1. třídy se blíží. Předškoláci se byli 
podívat na besídce, naše vystoupení je 
zavedlo mezi Šmoulíky. Přednesli jsme 
pohádkové hádanky a zatancovali jsme. 
 

Při výtvarné výchově a pracovních 
činnostech se nám moc daří. Povedli se 
nám klauni i zimní čepičky. Také nás moc 
bavilo vyrábět si záložky do knížek, které 
jsme skládali s paní Hlavsovou. Někteří si 
jich naskládali i 10. Vytvářeli jsme 
velikonoční vajíčka i vrány.  
 
Někteří si také zkusili napsat básničku do 
recitační soutěže. Všem se nám básničky 
povedly.     Pikaču  
 

Tobiášková Katrin (čepice) 

 

 
 
V úterý 21. března jsme měli ve třídě 
návštěvu – budoucí prvňáčky a jejich 
rodiče. Předvedli jsme, co všechno ve 
škole trénujeme. 
 

 
 Macko Samuel (Krákorala šedá vrána, 

krákorala na havrana)  
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2. A - V plném proudu 
Druháčci měli poslední dobou hodně na 
pilno, protože nacvičovali besídku pro 
mateřské školky a rodiče. Na matematice 
začínají rýsovat, což jim dělá mnoho 
problémů. Jinak procvičují učivo a lepší se. 
 

Jeden z žáků, Martin Jiroud, zachránil 
netopýra a má v žákovské knížce pochvalu 
od záchranné stanice v Jaroměři.  
 

Žákyně z druhé třídy Anna Domorádová 
vyhrála okresní soutěž ve hře na housle a 
postupuje do celostátního kola.  

*Minnie* 

Dvě otázky pro Annu 
Domorádovou: 

1. Jak dlouho hraješ na housle?   
Na housle hraji 3 roky. 

 
2. Kam chodíš do ZUŠ a baví tě to? 

Chodím do ZUŠ v Dobrušce a 
baví mě to.  

 

 
 
 
Obrázky: 
Natálie Bartošová (jarní květina) 
Denisa Mazochová (velikonoční zajíc) 

  

Stavebnice dětí z 2. třídy 
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3. A – Večerníček 
Žáci a žačky ve 3. A mají neustále něco na 
práci. V matematice si zkouší 
zaokrouhlování, vyřešit takový příklad je 
pro ně hračka. Při hodině českého jazyka 
doplňují měkké i a tvrdé y, také s radostí 
čtou knížku Sedm sněhuláků. Na angličtině 
s paní učitelkou Pultarovou probírají již 16. 
lekci a stále se učí novým slovíčkům. Pilně 
trénují i v prvouce, už umí rozpoznat 
nejznámější druhy květin a hub. Beskyde, 
Beskyde, Černé oči jděte spát, tak to jsou 
jedny z oblíbených písniček, které si zpívají 
na hodinách hudební výchovy. Při výtvarné 
výchově namalovali strom s růžovým 
pozadím a přilepeným popcornem, což 
vypadá velmi pěkně. Na pracovních 
činnostech vyráběli sluníčko. Dne 15. 
března si třeťáci připravili vystoupení 
Mach a Šebestová. 

Kryska / Najt 
 
 
 
Obrázky:  
Viktor Slavík, Sára Kábová, Ben Králíček 

 

Dne 15. března si třeťáci zahráli na Macha 
a Šebestovou. Moc se jim to povedlo :-D. 
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4. A – Čtvrťáci v kině? 
Největší zážitky čtvrťáků jsou z kina. Za 
poslední měsíc v něm byli přímo dvakrát. 
Jednou na filmu Anděl páně 2, informace o 
tomto filmu můžete najít v rubrice Stále se 
něco děje. Na tomto filmu se jim líbilo, že 
trval celé dvě hodiny a prý byl k zasmání 
. Dále šli na pohádku Sůl nad zlato. Ta se 
samozřejmě také všem líbila. Čtvrťáci si 
také zahráli na školní besídce, kde 
vystupoval celý první stupeň. Přímo 
čtvrťáci hráli Křemílka a Vochomůrku a 
Rumcajse. Besídka byla určena pro 
mateřskou školku a odpoledne pro rodiče. 
Čtvrťáci psali poslední dobou hodně testů. 
21. února psali vybraní jedinci 
matematickou soutěž zvanou 
„Pangea“. 17. března psali všichni 
matematického Klokánka. 21. 
března psali na dopravní výchově 
test na silniční značky. Všichni si 
poslední akce opravdu užili . 

/☢ᗰ丅☢/ 

Erik Fiala (robot)

Lucka Dušánková (liška)
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5. A – Hodně energie 
V páté třídě je to jak na běžícím pásu, 
pořád se tam něco děje. Když se kluci 
rozhodnou nejít na velkou přestávku ven, 
pracují na stavení z Merkuru a po zbytek 
času se perou a čmárají po tabuli. V matice 
po ukončení násobení trojciferným číslem 
počítají dělení dvojciferným číslem. S paní 
učitelkou Matyasikovou při češtině určují 
přídavná jména a učí se, jak je určovat. Při 
anglickém jazyce opakují zvířata (např.: 
orangutan, velryba, lama, tygr, lev,…). O 
vlastivědě se dozvěděli pár základních 
informacích o středních Čechách a o 
přírodovědě probírali rozmnožovací 
soustavu člověka s paní učitelkou 
Maixnerovou. Při tělesné výchově jsou i se 
čtvrťáky rozděleni do tří skupin. Kluci 
při hodině tělocviku často hrávají 
fotbal. O výtvarné výchově si žáci a 
žákyně právě mohli vybrat, jestli 
budou kreslit smutný nebo veselý 
hrad. Jako další téma paní učitelka 
vybrala jarní obrázky  v rámečku.   
Celá škola včetně páté třídy byla 
v kině na filmu Anděl Páně 2. Všem 

se film 
moc líbil. 
Páťáci se 
také 
zúčastnili 
besídky 
z prvního 
stupně, 
která se 
konala 
v tělocvič-
ně. Věnovali se hlavně tanci. 

Gerťa 
Obrázky: 
Adéla Čtvrtečková a Lucka Smažíková (zvířata)  
Radka Potočková (Smutný hrad) 
Karolína Suková (Sněženka) 
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6. A – Hmyz na dřevu 
V angličtině se zajímáme o módu. 
Nedávno jsme vypracovávali projekt o 
škole, který se můžete prohlédnout 
v učebně angličtiny. Kvůli tomuto projektu 
jsme sháněli informace o naší škole, fotili 
jsme některé učitele a jednu hodinu jsme 
věnovali přípravám. 
 

Nezkrotná Brazílie 
Dne 17. března jsme byli na zeměpisném 
promítání v kině. Paní Kateřina Motani 
vyprávěla o Jižní Americe, přesně Brazílii. 
Viděli jsme zajímavá místa, např. Rio de 
Janeiro, amazonský prales, vodopády, 
poušť s jezírky, jeskyně i delfíny. Na konci 
byla ještě soutěž. Do školy jsme se vrátili 
uprostřed třetí hodiny. Bylo to moc hezké. 
 
V přírodopise probíráme pavoukovce 
(členovci) a psali jsme z kroužkovců, 
pouštěli jsme si video o nebezpečných 
pavoucích a někdo se toho i bál. 
 
Při tělocviku hrajeme florbal a někdy 
hrajeme basketbal. „Nejvíce se těším, až 
se budeme učit salta. Je to naše 
nejoblíbenější hodina.“ (Filip Matějů) 

 
Při výtvarce jsme kreslili na dřevo. V atlase 
jsme si hledali brouky, včely vosy a další 
hmyz. 

 
Také nás teď čekalo rozhodování, zda se 
od sedmé do deváté třídy budeme jako 
druhý cizí jazyk učit ruštinu, nebo 
němčinu. Nejdříve to vypadalo na převahu 
němčiny, ale nakonec to dopadlo 
spravedlivě. 
                                                Připravil Šlimon 
 Motýl: Eliška Nejmanová 

     
 

 
Ptáčci: Vojtěch Kaván 
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7. A – Pořád v kině?! 
TV 
Na tělocviku hrajeme různé hry, jako je 
fotbal, vybíjená a florbal. Také skáčeme 
přes švihadlo. Také nám paní učitelka 
vymyslela novou podrobnější rozcvičku. 
Český jazyk 
V literatuře se učíme, jak vypadala 
literatura ve středověku. Teď zrovna 
probíráme husitské války. Na slohu se 
učíme popisovat osoby, věci a různá 
umělecká díla. V mluvnici bereme větné 
členy. 
Ruský jazyk 
O ruštině jsme probrali už skoro celou 
azbuku, ale ještě nám pár písmenek chybí. 
Máme se naučit básničku o bílých 
beranech. Napsali jsme pár testů…, spíš 
jeden, nebo dva. Probíráme dvanáctou 
lekci. 
Německý jazyk 
V němčině jsme chodili občas na počítače, 
také jsme psali test z 1. a 2. lekce. Teď 
jsme se začali učit domácí zvířata a zvířata 
v zoo a děláme si anketky, třeba: WIE IST 
DEIN LIEBLINGSTIER? 
Kino  
Byli jsme dvakrát v kině. Jednou na 
Andělovi Páně 2, což je česká pohádka. 
Tato pohádka se nám moc líbila, byla to 
taková vánoční pohádka a také jsme se 
hodně zasmáli. Podruhé jsme byli v kině 
na přednášce o Brazílii. Byla to dost 
zajímavá přednáška o různých částech 
Brazílie. Někteří dokonce zjistili, že Rio de 
Janeiro není tak krásné místo. Moc se nám 
to líbilo - jen škoda, že té paní, co to 
přednášela, nebylo tolik rozumět. 

Z příspěvků žáků ze 7. A připravila Hilďa 
 

 

 
 

Na závěr alespoň malá pozvánka na 
divadlo, které sedmáci pilně nacvičují pod 

vedením pana učitele Macha. Vystoupit by 
měli v červnu. Při UVČ vyrábějí kulisy, např. 
krávy, plot, hospůdku a náčiní. Prozradíme, 

že to bude něco pohádkového.  

 

 
Šulová Andrea 
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8. A – Čtvrtletky… 
U nás v osmičce se sem tam něco děje. 
Byli jsme v kině na filmu Anděl Páně, o pár 
týdnů později jsme byli opět v kině, 
tentokrát na představení K. Mottani 
Nezkrotná Brazílie.  Nyní k předmětům. 
V češtině máme za sebou čtvrtletku a už 
několik hodin pracujeme ve slohu na 
výkladech na témata, která jsme si vybrali. 
V matice probíráme lineární rovnice a 
úlohy o pohybu, taky už je po čtvrtletce. 
V angličtině probíráme rozdíly mezi 
anglickou a americkou angličtinou. 
V informatice jsme stále zásobováni testy. 
Ve fyzice jsme probrali motory.  
V zeměpise stále bereme ČR. V dějepise 
stále probíráme nějaké revoluce.     

/Kubajs/ 

 
Štěpánová Kristýna 

 
Schmoranzová Magda 

Tamara z Ukrajiny 
Vzpomínáte si na Tamaru z Ukrajiny, o 
které jsme psali v minulém čísle? Tak vám 
s ní přinášíme krátký rozhovor. A jako 
bonus vám jednu otázku dáme 
v původním znění! 
 
1. V kolik hodin začíná škola? Jaké máte 
známky? 
Škola nám začíná v 8:30. U nás nemáme 
známky ale body. 1-12, čím větší tím lepší. 
 
2. Máte ve škole automaty na jídlo a pití? 
Kde obědváte? 
Automaty u nás na škole nemáme. Jídelnu 
máme, ale chodí tam pouze děti od 1. až 
do 4. třídy, takže já už nechodím. 
 
3. Які предмети вам найбільше 
подобається? Що ви вивчаєте мови для? 
У мене: географія, історія, музика, 
мистецтво. 
Ми вчимося на англійській і французькій 
мовах. 
 
4. Slavíte Velikonoce stejně jako my? 
Záleží na regionu. Někde ano, někde ne. 
 
Pro neznalé azbuky ještě volný překlad 
třetí otázky z původního znění, tedy z 
ukrajinštiny: 
3. Které předměty tě nejvíc baví? Které 
jazyky se učíte? 
Baví mě zeměpis, dějepis, hudební 
výchova a výtvarná výchova. 
Učíme se angličtinu a francouzštinu. 
 
Poznámka: Od září bude Tamara možná 
chodit do školy tady v Čechách. 
                                                           /Kubajs/ 
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9. A – Škola a zkoušky 
Tento měsíc se toho moc nedělo. Přípravy 
na přijímačky jsou pořád v plném proudu. 
Všichni se bojíme toho, že se 
nedostaneme tam, kam chceme. Docela 
dost nám s tím vším pomáhají někteří 
učitelé, ale stejně už to chceme mít za 
sebou. Jsou tady ale také spolužáci, co se 
už na svoji vysněnou školu dostali. 
Například Vojta Flígr se dostal na hereckou 
konzervatoř v Praze, Nikola Pilátová se 
dostala na Polygrafickou školu do Velkého 
Poříčí a Bárt Václavek se dostal na 
uměleckého truhláře.  Začali jsme se 
pomalu rozhodovat, jak bychom chtěli 
udělat náš rozlučák. Většina se už dost 
těší.  
 

Prague cello quartet 
 

 
 
V pátek 31. 3. jsme byli na violoncellovém 
kvartetu Prague cello kvartet a dost se 
nám to líbilo. Líbilo se nám, jak to měli 
zpracované. Bylo to pro všechny milé 
překvapení. Selfíčko z dobrušského kina 
máme z jejich FB stránky. 
www.facebook.com/praguecelloquartet 

Sára Žabenská 

Celodenní lyžování 
Ve dnech 31. ledna, 1. a 2. února 2017 se 
žáci pátého až osmého ročníku vydali na 
celodenní lyžování.  
Ráno jsme se sešli ve škole, naložili jsme 
lyže a snowboardy a jeli jsme do Deštného 
v Orlických horách. Společně s námi byli 
učitelé Mach, Macek, Hlavsa a paní 
učitelka Kučerová. Sjezdovka byla asi 500 
metrů dlouhá, počasí nám přálo. Nikomu 
se nic nestalo. Paní učitelka a pan Hlavsa 
byli s námi na lyžích a pokoušeli se nám 
pomoct zlepšit carvingový styl. Skupina 
snowboardařů se učila s panem Machem a 
panem Mackem jezdit na snowboardu. 
Dvě hodiny jsme se učili carving a zlepšili 
se, pak nám dali přestávku. Na přestávku 
jsme šli k menšímu bufetu a dali si svačinu. 
Poslední hodinu jsme si mohli volně jezdit. 
V úterý vyrazili do hor také zájemci o 
běžky (o nich jsme psali v minulém čísle). 
Poslední den jsme se někteří z osmé třídy 
rozhodli udělat koulovačku, byla to sranda 
a moc jsme si to užili.  
Těšíme se na další celodenní lyžování nebo 
na lyžák. 

Kryska/ *Minnie *

http://www.facebook.com/praguecelloquartet
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Setkání s Večerníčkem 
Dne 15. 3. jsme se zúčastnili vystoupení 1. 
stupně v tělocvičně. Nejlépe hráli 
Šmoulové, které hrála 1. třída. Besídka se 
dělila na dvě vystoupení, vystoupení pro 
MŠ a pro rodiče s veřejností. Vystoupení 
bylo krásné a každému se muselo líbit. 
Vystoupili Nicol Ježková s Kryštofem 

Sedláčkem, kteří 
nám zatancovali 
latinskoam. tance. 
Moc se mi to líbilo a 
doufám, že se budu 
moct zúčastnit 
dalších takových 
vystoupení.  
R. Smrčková, foto J. Frýda  

Fípí 
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Naše škola v kině? 
Na filmu Anděl páně 2, který se promítal 
v dobrušském kině, byla celá naše škola. 
Film byl povedený, ale některým se i 
nelíbil. Za mě osobně byl film pěkný a 
docela i srandovní. Byl o andělu 
Petronelovi, co ještě s čertem Uriášem 
utrhli svaté jablko poznání, které jim 
spadlo na zem z čirého nebe. Svatý otec je 
pro toto jablko poslal na zem, kde zažili 
různá dobrodružství. Za hlavní herce jsou 
zde: Ivan Trojan (anděl Petronel) a Jiří 
Dvořák (čert Uriáš). Film byl zrežírován 
Jiřím Strachem a celá předloha byla podle 

Boženy Němcové. 
Na celou recenzi se 
můžete podívat 
skrze QR kód, já jen 
můžu za všechny 
dodat, že film byl 
moc pěkný . 

/ ☢ᗰ丅☢/ 

Pythagoriáda 
Dne 1. 2. psali páťáci, šesťáci, sedmáci a 
osmáci školní kolo Pythagoriády. Moc 
velký úspěch to nebyl, nejlépe dopadli 
páťáci s největším počtem bodů. 
5. A 
Hůlek David a Sedláček Kryštof (9 bodů) 
Kubáčová Aneta a Zelená Barbora (7 bodů) 
 

6. A 
Čáp Petr a Pekárek Adam (6 bodů) 
Hejzlar Radek a Smrčková Renáta (5 bodů) 
 

7. A 
Zrzavý David a Rejzek Jakub (5 bodů) 
 
8. A 
Trpkoš Marián (6 bodů) 

Animace - vizualizér 
Naše škola pořídila pro výuku informatiky 
animační set. Vizualizérem pořizujeme 
snímky a ty potom díky softwaru, který je 
rovněž součástí setu, rozpohybujeme. 
S animací se seznamují žáci 6. ročníku 
v hodinách informatiky. Žáci si utvořili 
dvojice a vymysleli si příběh na téma 
povolání. Kulisy si žáci mohou vytvořit 
v hodinách výtvarné výchovy, popřípadě si 
je donesou z domu. Dvě dvojice již mají 
práci dokončenou a ty další se na 
animování teprve připravují. Zájem o tuto 
novou činnost je veliká, žáci jsou do ní tak 
zapálení, že animaci věnují i svůj volný čas. 
Hotové práce budou promítány ve 
vestibulu a ty nejlepší budou odeslány do 
soutěže.                                                       
První výtvor můžete zhlédnout na adrese: 
https://youtu.be/fUx6PZZVo2M 

*Minnie* 
 

Klokan 
Nejlepší řešitelé matematické soutěže:  
 
Cvrček (2+3) 
Viktor Slavík (62) – 3. A 
David Sychrovský (60) – 3. A 
 
Klokánek (4+5) 
Kryštof Sedláček (102) – 5. A 
Daniel Horký (86) - 5. A 
David Hůlek (83) – 5. A 
 
Benjamín (6+7) 
Vojtěch Linhart a Jan Kudláček (76) – 7. A 
Adam Pekárek (74) – 6. A 
 
Klokan (8+9) 
Markéta Štaffová (71) – 9. A 

https://youtu.be/fUx6PZZVo2M
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Velikonoční křížovky 

 
 

 

1. Všichni se těší na …..

2. Na Velikonoce se plete …..

3. 21. března oslavujeme první den …..

4. Velikonoční zvíře …..

5. Na pomlázku se vážou …..

6. Děti zpívají …..

7. Maminka peče …..

Na Velikonoce doma zdobíme ……………………………..…….. Hilďa a Gerťa
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Kvíz 
1. Kdo z učitelů má nejvíce dětí? 

a) Hlavsa 

b) Matyasiková 

c) Pultarová 

 

2. Kdo z učitelů má nejvíce zvířat? 

a) Maixnerová 

b) Schmoranzová 

c) Kučerová 

 

3. Který z učitelů neumí hrát na 
žádný nástroj? 

a) Macek 

b) Matyasiková 

c) Kučerová 

 

4. Který z učitelů hraje aktivně 
kuželky? 

a) Mach 

b) Macek 

c) Sedláček            *Minnie* 

Nové knížky v knihovně 
Ve školní knihovně se objevila trojice 
nových knih. Můžete si přečíst Harry Potter 
a Prokleté dítě nejen v češtině, ale i 
v angličtině. Vypadají podobně, ale kniha 
v angličtině je o něco větší. Přečtení této 
knihy v angličtině dělá problém i některým 
učitelům. Ta třetí kniha se v jiném jazyce už 
nejspíš nepíše. Je to kniha Tři bratři. Čte se 
velmi dobře, tuto knihu doporučuji. Knihy 
si můžete zapůjčit v pondělí nebo ve 
čtvrtek o velké přestávce.  Gerťa 

 Najdi 5 rozdílů! 
Autor – Šimon Zelený 
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Konstrukce  
(optická iluze) 
Pozorně si prohlédněte obrázek: 

 
Prostřední trubka je pevná, nebo ne? 
I když se prostřední trubka na první pohled 
zdá být pevná a reálná, ve skutečnosti se 
jedná o jednoduchý optický klam. 
Prostřední trubka je „jakoby“ pod 
konstrukcí a z tohoto úhlu pohledu se zdá 
být stejně vysoko jak ostatní, ale ve 
skutečnosti je níže . 

/ ☢ᗰ丅☢/ 

 

Optický klam 

Najdi 7 rozdílů! 
Autor - Klára Vdoviaková 
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Najdi 7 rozdílů!   

Autor - Jaroslav Vosyka (*Mickey*)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 7. ročníku vytvářejí žáci při informatice obrázky v programu Calisto. Napadlo nás, že 
bychom naše výtvory letos využili ve školním časopise. Najdete  rozdíly?  

Připravil: Šlimon 
 
 

Velikonoční 
obrázkové  
sudoku 
 
 
 
František Vích, 3. A 
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Vykreslovačka 
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Bludiště 
Utíkej, nebo tě zajíček chytí a sebere ti koledu! 
Najdi cestu k vajíčku! 
 
 

Obrázek Jirka Vogl, 1. A 
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Vtipy 
Pepíček přijde domů celý nadšený a chlubí 
se mamince: „Maminko, dnes jsme se ve 
škole učili o výbušninách!“ 
Maminka se ptá: „A co se budete ve škole 
učit zítra?“ 
Pepíček: „V jaké škole?“ 
 
Malá Anička se ptá maminky: 
„Mami, kdy jsem se narodila?" 
„Dvacátého července." 
„To je ale náhoda! Zrovna na mé 
narozeniny." 
 
V hodině matematiky dává pan učitel 
příklad: 
„Dům má schodiště, skládá se z pěti pater, 
každé patro má dvacet schodů. Kolik 
schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do 
posledního patra?" 
„Všechny," povídá Pepíček. 
 

 
Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční 
stromeček. Po dvou hodinách hledání se 
zeptá jedna té druhé: 
„Tak co?" 
„Ale, nikde nic." 
„Víš co, vezmeme nějaký bez ozdob." 
 
 „Mami, jdu do lesa na jahody.“ oznamuje 
Kačenka svůj odchod. „Ale, Kačenko, vždyť 
je zima!“ vymlouvá jí to maminka. „Neboj, 
mám čepici i rukavice.“ 
 
„Pepo, máte lžíci na boty?" 
„Ne, my boty nejíme." 
 
Chlapec potká sousedku na schodech a 
povídá jí: „Vy jste úplně, jako z pohádky, 
paní Malinová.“ „Vážně, Vašíku, to jsi mě 
potěšil a z jaké?“ diví se polichocená 
sousedka. „Z té o ježibabě.“ 

Hilďa 

Kreslený vtip 
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Řešení křížovek: 
Kvíz str. 17 

1. chyták - všichni učitelé mají stejný počet dětí 
2. p. u. Schmoranzová 
3. p. u. Macek 
4. p. u. Sedláček 

Optický klam str. 18 – na obrázku je stařena, při pohledu  
 vzhůru nohama princezna 
Velikonoční křížovky str. 16 – vajíčka, Velikonoce 

(správně vyluštěné křížovky najdete  
na nástěnce u sborovny)  
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Pokus 
Všechny sypké ingredience smícháme 

dohromady v hrnci. Potom přilejte 
horkou vodu a olej. Nastavte plotnu na 

střední teplotu a směs míchejte. Po 
chvíli se začne lepit, ale snažte se 
vydržet míchat co nejdéle, aby se 
mouka zapařila, ideálně kolem 3-5 

minut. Až se mouka spojí, můžete ji 
vytáhnout a nechte ji chvilku 

vychladnout. 

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 prací pomohl! Náš další 
experiment bude: 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek 
Budete mít plastelínu, se kterou si děti 
mohou hrát. Není jedovatá, tudíž když 

dítě omylem ochutná, nic se neděje. 

Najt 
podle www.jaktak.cz 

Budeme potřebovat: 
- Hrnek hladké mouky                     
- 2 polévkové lžíce 
rostlinného oleje                     
- půl hrnku soli                      
- 1 balíček 
potravinářského barviva v 
prášku dle výběru                            
- 2 polévkové lžíce prášku 
do pečiva                              
- 1hrnek horké vody 


