
  

  

 

školní časopis ZŠ Dobruška Pulická 
5. číslo * červen 2017 

          VOXEL 
 

          HOKEJBAL 
 

                   HEREC VOJTA 
 

   O 12 MĚSÍČKÁCH 
 

      NEJ HOLKA, NEJ KLUK 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixnpPzyevPAhWMOxQKHZJ3CvsQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-yellow-flask-2.html&bvm=bv.136499718,d.ZGg&psig=AFQjCNHkBDnTyQVzAOB4uwaV_SMypvWdbQ&ust=1477128095604533
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip842byuvPAhXLvBQKHTJDAoUQjRwIBw&url=http://www.free-vectors.com/free-vector-water-bubbles/&bvm=bv.136499718,d.ZGg&psig=AFQjCNGkqOAJmuSvRnxAiAHV7yvehWtVuQ&ust=1477128370702835


  ÚVODNÍK 

2 

Ahoj, tady Experiment. Také v posledním čísle pro vás máme spoustu zajímavých věcí. 
Třeba rozhovor s paní Ženatovou, která byla možná i ve vaší třídě, anketu NEJ kluk a NEJ 
holka, rozhovory se žáky nebo se zpěvákem Voxelem. Samozřejmě nemůže chybět ani 
okénko do tříd. Snad se vám bude toto číslo líbit. Pěkné čtení, hezké vysvědčení a super 
prázdniny přeje                                                                                              za celou redakci Pikaču 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje! 
V této rubrice se postupně představuje všech  
12 členů letošní redakce. 
 

Jmenuji se Kristýna Štěpánová, 
v červenci mi bude 15 let. Mám ráda hudbu, 
posilovnu, pití, Démona (to je kocour) a moji postel. 
Hraju volejbal, vybíjenou, běh, divadlo.  
V časopisu mě najdete pod přezdívkou Plínka (vznik 
není důležitý :D). 

Jmenuji se Eliška Mikačová,  
v červenci mi bude 14. Mám ráda jídlo, hudbu, 

běhání, zvířata a postel. Moje přezdívka vznikla 
upravením mého příjmení (mikaču – Pikaču). Ráda 

se směju, 
chodím 

ven a 
sportuju. 
Nemohla 

bych žít  
bez 

kama-
rádů a 

mobilu. 
 
 
 

Naše 
redakce 

(foto J. 
Frýda) 
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NEJ kluk a NEJ holka ze třídy 
Určitě jste si už všimli, že v 5. až 9. třídě 
proběhla anketa NEJ. S velkou pomocí 
paní učitelky Maixnerové jste každý dostal 
papírek a napsal tam nej kluky a holky  
ze třídy. My jsme pro vás tyto odpovědi 
vyhodnotili a tady jsou výsledky ze tříd: 
 

9. třída – Nej kluk      Nej holka 
Mareš Nicolas        Štaffová Markéta 
 

8. třída – Nej kluk      Nej holka 
Vosyka Jaroslav         Mikačová Eliška 
 

7. třída –Nej kluk      Nej holka 
Zrzavý David       Balcarová Alžběta 
 

6. třída – Nej kluk     Nej holka 
Gerža Vojtěch            Kubalová Adéla  
 

5. třída – Nej kluk     Nej holka 
Sedláček Kryštof        Ježková Nicol  

 

NEJ kluk a NEJ holka ze školy 
Výsledky jsem vyvěsili do tříd a dne 12. 5. 
proběhlo druhé hlasovací kolo naší 
ankety. Hlasování probíhalo ve školním 
klubu o velké přestávce a také o 1. a 2. 
hodině. Protože hlasování probíhalo při 
vyučovacích hodinách, byl velký zájem. 

Z hlasovacích lístků byly nějaké neplatné 
kvůli špatnému kroužkování. Do hlasování 
postupovali žáci z prvních tří míst v každé 
třídě. Hlasování bylo tajné. Účastnit se 

mohli i učitelé.  
Už pro vás 
máme všechno 
spočítané a 
vyhodnocené. 
Děkujeme paní 
učitelce 
Maixnerové a 
paní učitelce 
Poulové za 
velkou pomoc. 
Samozřejmě i 
všem, co se 

účastnili.                                               Pikaču 

A jak dopadlo školní kolo? 

 
Nej kluk                         Nej holka 
1. ZRZAVÝ DAVID      1. KUBALOVÁ ADÉLA 
2.Láník Matěj               2. Pekárková Klára 
                                            Balcarová Alžběta 
3. Hlavsa Tomáš          3. Štaffová Markéta                           
    Vosyka Jaroslav       
4. Gerža Vojtěch          4. Mikačová Eliška 
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Velikonoční tvoření a 
sportování 
Poslední hodiny před velikonočními 
prázdninami jsme věnovali projektu, který 
vycházel z akce zvané POMLÁZKOVÝ DEN. 
Žáci 1. stupně si připomínali Velikonoce 
průběžně během dne, druhý stupeň se 
rozdělil do pěti skupin podle zájmu žáků. 

 

Dílny 
V dílnách to měl na starosti pan Mach. 
Každý si mohl vybrat ze dvou výrobků, 
které udělá.  Byla  to řehtačka nebo 
pomlázka. 

 
 

 

Kuželky 
Ve středu jsme byli na kuželkách 
v kuželkárně. Byla tam zima. Ale to nás 
neodradilo, vetšinou jsme byli rozděleni 
na 8ky a 7ky. Bylo to dost vyrovnané, ale  
vyhráli jsme. Pan Sedláček nám to náležitě  
komentoval…. 
 

Stolní tenis 
Ve středu jsme v sokolovně na malém sálu  
hráli s panem Frýdou stolní tenis. Byli 
jsme rozděleni na dvě skupiny - na šesťáky 
a osmáky + Matěj Láník. Bylo to dobré a 
rád bych si to zopakoval. 

 
 

Výtvarná 
dílna 
Ve středu 
jsme 
pracovali 
ve školním 
ateliéru 
s paní 
učitelkou 
Moravco-
vou, ta nám 
dala vystříhané šablony, které jsme si 
vystřihli a různě ozdobili…… 
 
 

Vaření 
Ve středu jsme byli ve školní kuchyňce a 
připravovali jsme s paní Maixnerovou 
z koblihového těsta uzlíky obalené v cukru 
se skořicí. Měly velký úspěch, jejich vůně 
se roznesla po celé škole, takže chtěl 
ochutnat každý. Také každý ochutnal. 
Roznášeli jsme je po škole všem žákům a 
také hráčům kuželek a tenisu do 
sokolovny. Původně jsme měli v plánu 
hrát přehazovanou, ale kvůli počasí jsme 
program změnili a nikdo nelitoval . 

 
 

  
Plínka  
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Den Země 
Co je to? 
Den Země je den věnovaný Zemi, který se 
každoročně koná 22. dubna. Je to 
příležitost upozornit lidi na dopady 
ničení životního prostředí. První Den Země 
byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku.  
OSN začala tento svátek slavit o rok 
později. V roce 1990 se k Americe připojil  
i zbytek světa a 22. duben se stal 
Mezinárodním dnem Země. Dnes slaví Den 
Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 
státech světa. 
Jak to máme v naší škole? 
Také v naší škole si ho každý rok 
připomínáme. Ve třídách si o naší planetě 
Zemi společně povídáme, uvědomujeme si, 
jak je pro nás důležité ji chránit, chovat se 
šetrně ke svému okolí. Děti pak vymýšlí, 
jak mohou prospět, co mohou dělat pro 
zachování krásné a čisté přírody.  
Kdo je Tonda obal? 
Hravým způsobem si ukazujeme, jak 
důležité je třídit odpad, znovu jej využívat. 
Děti si mohou také vše procvičovat 
s kamarádem Tondou obalem na stránkách 
http://www.mladsi.tonda-obal.cz/. Tento 
kamarád nás také letos navštíví v červnu ve 
škole s hravým programem. Už se těšíme. 
Jak probíhal letošní Den Země?  
Na 1. stupni se děti rozdělily do družstev, 
vždy jedno dítě z každého ročníku, tedy 
prvňák až páťák společně vytvořili družstvo 
a těch letos bylo 28. Všech 28 pětičlenných 
družstev plnilo postupně úkoly na 28 
stanovištích venku za školou, nejstarší děti 
se učily také starat o ty mladší a poučit je. 
A výsledky? 
Na 1. až 2. místě se umístila tato dvě 
družstva se shodným počtem bodů (80 
z 84): 

Švorčíková Dorotka, Matějů Filip, Pumrová 
Nikol, Michalíková Sára, Švorčík Simon 
 

 

Hůlek David, Dušánek Matyáš, Kovář Vít, 
Bednárik Lukas, Dvořáček Ondřej  
 

Na 3. – 5. místě (76 bodů z 84): 
Potočková Radka, Popová Pavlína, Hašková 
Sabina, Kantová Magdalena, Pitašová 
Kateřina 
 

Sedláček Kryštof, Hofman Radek, Hajdúch 
Štěpán, Volfová Kateřina, Hronovská Sofie 
 

Tošovský Lukáš, Marek Jan, Králíček Ben, 
Domáček Kryštof, Turták Filip 
 
Blahopřejeme k hezkým výsledkům! 

Za informace děkujeme 
 paní učitelce Haně Tošovské z 1. A 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1990
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://www.mladsi.tonda-obal.cz/.%20Tento
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O řešení problémů 
Do 
poslední
ho čísla 
letošní-
ho 
školního 
roku 
jsme si 
připra-
vili 
rozho-

vor s paní Zdeňkou Ženatovou, kterou 
většina z vás zná, protože nás někdy chodí 
navštěvovat do školy. 
 
Co znamená zkratka PPP RK? 
Pedagogicko-psychologická poradna Rych-
nov nad Kněžnou. 

Jak se vaše povolání označuje? 
Jmenuje se to metodik prevence v PPP. 

Jakou školu jste musela vystudovat? 
Vysokou. Tím to ale nekončí, na různé 
kurzy a semináře jezdím pořád. Pět let 
jsem dělala výcvik v terapii. 

Co vlastně děláte ve své práci? 
Nejvíc pracuju se třídami tak, aby se ve 
své třídě mohli všichni cítit co nejlíp. 
Někdy dělám přednášky o drogách, 
kyberšikaně a tak podobně. Pracuju také 
s dětmi, co mají nějaké potíže v chování, 
prožívání nebo v učení. Hodně si povídám 
s jejich učiteli a rodiči. 

Kolik problémů stihnete vyřešit za den? 
Někdy ani jeden. Snažím se spíš lidem 
ukázat možnosti, jak by si mohli svůj 
problém řešit. A jestli se vyřeší, záleží spíš 
na nich než na mně. 

 
Nespíte? 
Někdy se mi to stává. Občas, než usnu, se 
mi honí hlavou tisíc myšlenek, ale ty mě 
tak unaví, že pak spím jak dřevo. 

Pracovala jste nebo chtěla byste pracovat 
na lince důvěry? 
Nepracovala a ani bych moc nechtěla. 
Radši si s lidmi povídám „tváří v tvář“. 

Máte děti? 
Mám syna Tomáše, teď mu bylo 18. A taky 
nevlastního syna, kterému je 20. 

Pomáhá vám práce i v osobním životě? 
Tak protože jako každá práce, je ta moje 
taky placená, umožňuje mi to si osobní 
život víc užít. Ale jo, pomohlo mi i to, že 
abych mohla dělat to, co dělám, musela 
jsem se naučit spoustu věcí sama o sobě. 
A ještě se učím. Takže i pro můj osobní 
život to přínos má. 

*Minnie* / Pikaču 
 

Zápis do 1. třídy 

 
Nově letos proběhl zápis až v dubnu (21. a 
22. 4. 2017). Celkem se do školy dostavilo 
33 rodičů, přijato bylo 26 dětí (15 dívek a 
11 chlapců). V pondělí 4. září přivítá nové 
prvňáčky ve škole paní učitelka Michaela 
Petráčková. 
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1. A – Akční prvňáci 
Den otevřených dveří se u nás konal už 
dvakrát. Nejdříve 21. března 2017 pro 
předškoláky a jejich rodiče. Ukázali jsme 
jim, jak už umíme číst ze slabikáře, počítat 
do 20 a zpívat. 
27. dubna k nám přišli na první hodinu 
naši rodiče a prarodiče. Bylo vidět, že jsme 
byli nervózní. Méně jsme se hlásili, ale i 
tak jsme našim rodičům a prarodičům 
ukázali, co všechno už umíme.  

                                                      
 

 
V úterý 23. května jsme byli v dobrušské 
knihovně, kde jsme byli pasováni na 
čtenáře. 

 
 

 
 

 
Ve středu 31. května jsme vyrazili na 
společný školní výlet na Potštejn. 
 

 
22. dubna jsme slavili svátek naší ZEMĚ, i 
my jsme si o ní hodně povídali. Společně 
jsme si říkali, jak máme třídit odpadky, 
uklízet si po sobě a jak chránit přírodu. 
Často sledujeme život čapí rodiny 
v záchranné stanici v Makově, tam se 
starají o poraněná zvířata a pokud to jde, 
vrátí je zpět do volné přírody. 

Pikaču, Plínka 
 

 
Obrázek maloval Tomáš Nosál 
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2. A – Těšíme se na výlet  
Druhá třída je v poslední době hodně 
akční. V matematice začínají násobilku, 
v češtině větu jednoduchou a souvětí, 
čtou o kocouru Modroočkovi. S paní 
učitelkou vyráběli přáníčka pro maminky 
na Den matek. Proběhl Den Země, kde 
děti ve skupinách odpovídaly na otázky  
o ochraně přírody.  
 

Dne 30. dubna přišly do školy i malé 
čarodějnice.  

 
 

 
Čeká je stejně jako všechny ostatní 
závěrečná práce. Holčičky byly tak 
šikovné, že namalovaly obrázky na stěny 
ve školní jídelně. Na výlet se jeli podívat 
do Potštejna a šest dětí se těší na zájezd 
do Itálie v červnu.                                                           
 

                            *Minnie* 

Obrázek namalovala Kantová Magdalena 
 

 
Obrázek namalovala Bárnetová Karolína 

 

23. května naši školu úspěšně 
reprezentovali na plaveckých závodech 
také druháci. Na fotce jsou s pohárem a 
diplomem za 2. místo. 
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3. A – Baví nás angličtina 
V tomto čtvrtletí se u nás nic moc neděje. 
V češtině probíráme vyjmenovaná slova 
po Z a V, také všichni pilně čtou své 
oblíbené knížky. Při matematice počítáme 
sloupečky a řešíme slovní úlohy. 
V prvouce se dozvídáme zajímavé věci o 
stavbě těla zvířat, např. psa a kočky. Ve 
výtvarné vychově jsme připravovali  
překvapení pro své maminky ke Dni 
matek, dotýkali jsme se dalekého vesmíru 
(obrázek Linda Peterová).  
S paní učitelkou Kučerovou a Pultarovou si 
v angličtině povídáme o sobě a svých 
kamarádech a už jsme se dopracovali k 20. 
lekci. Když máme tělesnou výchovu, tak 
chodíme ven a máme gymnastiku a 
překonáváme různé opičí dráhy.  
V hudební výchově zpíváme lidové písně. 
 

 
Ve středu 26. dubna jsme si povídali 
s panem Peterou o práci policie. Na fotce 
právě zkoušíme pouta… 
 

22. 4. si pro nás učitelky připravily známou 
školní akci pod názvem Den Země. Žáci 1. 
stupně na terase chodili od stanoviště ke 
stanovišti a odpovídali na různé otázky. 
Počasí naštěstí problémy nedělalo, bylo 
teplo a  slunečno. Také při školním výletu 
na Potštejn nám přálo počasí. 

 
 

Kryska / Najt 
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4. A – Koncert! 
V pátek 31. března šli nejen čtvrťáci na 
violoncellový koncert Prague cello kvartet. 
Podle všech hráli moc pěkně. Moc se jim 
líbily skladby z filmů nebo ze hry Mafia I. 
V pátek 28.4. šli na cimbálovou muziku od 
skupiny „Réva“. „Bylo to přeřvaný a 
myslela jsem, že mi prasknou bubínky,“ 
vzkazuje Tereza Čisárová. Ostatním se 
skupina Réva docela líbila.  

 
Ve čtvrtek 11.5. soutěžili čtvrťáci na Dnu 
Země. Závodili v různých soutěžích a 
všichni se snažili vyhrát a i ti, co nevyhráli, 
se prý dobře bavili. Po soutěžích si vzali 
rukavice a vrhli se na uklízení terasy. 

 
10.5., to je datum, kdy vybraní jeli na 
hokejbalový turnaj místo vyučování, což 
se všem samozřejmě zamlouvalo, ale jelo 
jich pouze pár. 16.5. proběhlo školní 
focení.  

Ve středu 31. května vyrazili v rámci výuky 
nepovinného předmětu dopravní výchova 
na dětské hřiště v Rychnově nad Kněžnou, 
kde si prakticky vyzkoušeli, jak to s jízdním 
kolem zvládají. 

/ ☢ᗰ丅☢/ 
 
 

Obrázky nakreslily Adéla Žabenská  
a Pavlína Popová 
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5. A – Těšíme se na 
přespávání ve škole 
O českém jazyku žáci probírají číslovky. 
Učili se je zařadit do správného druhu 
apod. a zanedlouho se již začnou učit 
základní pravidla u sloves a do jakých 
skupin se dělí. 
Při matematice si děti vypracovaly graf  
o narozeninách. Klukům to jde velmi 
dobře a už to mají hotové. Holky ještě ve 
výtvoru pokračovaly.  

 
O tělocviku dělají různé soutěže a 
výsledky píšou do deníku na olympijský 
diplom. Nedávno běhali 500 metrů na 
hřišti za gymplem. Paní učitelka Kučerová 
je naučila pravidla přehazované, moc je to 
baví. 

O výtvarné 
výchově kreslili 
květinářku 
s květinami. Ti, 
co práci měli 
hotovou, šli 
vybarvovat 
velmi obtížné 
omalovánky. 
Také se 
chystali na 
čarodějnice. 

 Při pracovních činnostech poslední dva 
týdny to měli velice náročné. Místo 
vyrábění výrobků vařili palačinky a 
langoše.  
Nedávno se také zúčastnili akce v kině se 
skupinou Réva. Dětem z páté třídy se 
koncert líbil. Dávali jim otázky a pak za 
správné odpovědi odměny. 
Na konci května psali školní testování 
z češtiny a matematiky. Bylo to v učebně 
informatiky. Výsledky si mohli s rodiči 
prohlédnout i doma. 
13. června mají školní výlet do Uhřínova a 
do Muzea hraček v RK. Už se moc těší. 
Na konci školního roku budou přespávat 
ve škole. Budou pro ně připraveny bojové 
hry a všechno možné. Budou péct buřty a 
vařit si sami snídani. 

Obrázek: Hana Smolová 

Gerťa 
 
 

 

Dne 26. 4. proběhla beseda s policií. 

 
Mluvili o tom, jak se chovat na Facebooku, 
Twitteru a Instagramu a celkově na 
internetu. Také hovořili o Modré velrybě. 
Upozornili je, že facebook je až od 13 let! 
Také je poučili, že nikde nemají posílat 
intimní fotky, a když je někdo bude 
otravovat, mají to ihned říct rodičům. 
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6. A – Máme toho hodně  
Hudební výchova 
V hudební výchově 
pracujeme na mnoha 
projektech. Například na 
operetě, muzikálu, 
hudební revue a hudbě na 
jevišti… Nejvíce nás zaujali 

hudební skladatelé, např. Němec Richard 
Wágner a Ital Giuseppe Verdi (obr.).   
 

Občanská výchova 
Paní učitelka Novotná nám zadala 
zajímavý projekt, každá dvojice měla jiné 
zadání a mohli jsme si vybrat, jestli ho 
budeme dělat na počítači, nebo tvořit 
plakát.  
 

Čeština 
Na češtině probíráme větné členy. Hlavně 
podmět, přísudek, přívlastek, předmět a 
příslovečné určení. V literatuře se 
koukáme na zajímavé filmy. A o slohu 
probíráme popis osoby a vypravování… 
 

Přírodopis 
V přírodopisu probíráme 
motýly. Psali jsme test na 
vzdušnicovce, stejnokřídlé 
a vážky. Nejvíce nás zaujali 
motýli jako lišaj smrtihlav, 
okáč a otakárek fenyklový. 
Paní učitelka každou hodinu ústně zkouší.  

ZTV 
Minulou hodinu jsme byli na terase a učili 
jsme se hrát softbal. Učili jsme se 
odpalovat míčky a chytat, nakonec jsme si 
i zahráli. 
 

Na angličtinu máme paní učitelku 

Moravcovou. Probíráme 9. lekci a to jsou 
nepravidelná slovesa. Někdy píšeme testy, 
nebo pětiminutovky. Občas hrajeme hry a 
dvakrát jsme dělali projekt. 
 

Na dějepis máme pana učitele Macha. O 

dějepise probíráme Řím a Apeninský 
poloostrov. Pan učitel si myslí, že 
probíráme zajímavé věci, a při tom to dost 
zajímavé věci nejsou. Někdy se i koukáme 
na nějaký film. Poslední hodiny jsme se 
koukali na film o Hanniballovi. 
 

Pracovní činnosti 
Pro žáky byly koupeny nové stavebnice 
Merkur, takže jsme je hned vyzkoušeli. 

                                               Šlimon 
Obrázek Petr Hartman 

Na fotce je M. Macko a V. Mach 
  
 

FíPí  
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7. A – Pořád něco nového… 
  Ahoj … v angličtině už jsme se posunuli 
až do budoucnosti (ne nemáme žádný 
stroj času :D), také nám každý měsíc 
příchází časopis GATE, ze kterého nás paní 
učitelka zkouší. 
  Na informatice jsme si podle vzoru 
vytvořili postavu, kterou jsme díky 
hladinám oblékli do správně šitého 
oblečení. Poté jsme svoji postavu 
přemístili do krajiny a k ní mladou paní 
nebo pána, popřípadě děti. Vytvářeli jsme 
také pár rozdílů na příští rok do časopisu. 
  O tělocviku jsme si poprvé zahráli fotbal 
venku. Měli jsme mít sportovní den na 
stadionu, ale ten byl zrušen, jelikož pršelo. 
Byli jsme na hokejbale (pouze kluci), kde 
jsme skončili čtvrtí. 
  Také jsme byli na vystoupení RÉVA, 
které se konalo v dobrušském kině. Vůbec 
nás to nebavilo. Někteří by řekli, že je to 
strašný. Bylo to spíš pro mladší ročníky, 
než jsme my . A žvýkat u zpěvu?  
   Na školní výlet pojedeme nejdřív 
vlakem, pak půjdeme kus pěšky do 
Studené Vody. 
   Při slohu popisujeme pracovní postup. 
   V matice probíráme hranoly a jejich 

objem. Rýsujeme a pan učitel Sedláček 
nás chválí, že je to lepší než minulý rok. 
   Při pracovních činnostech dokončujeme 
naše formule. 

 
  Na LDV (literárně dramatická výchova) si 
připravujeme kostýmy a rekvizity. Celý rok 
jsme usilovně trénovali, abychom vše 
stihli včas. Ve čtvrtek 1. června jsme hráli 
hned čtyřikrát: nejdříve pro 8. a 9. ročník, 
pak dvakrát pro mladší spolužáky a 
odpoledne ještě pro rodiče. Naše 
vystoupení jste už viděli a my doufáme, že 
se vám líbilo.  

podle podkladů žáků ze sedmé třídy 
sestavila Hilďa 

obrázky: Dominika Sobotková, Anna Linhartová, 
Martina Vomáčková   
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Sedmáci hráli divadlo 
1. června slaví děti svůj svátek. Na 
naší škole jej sedmáci oslavili 
celodenním projektovým dnem 
s divadlem. Postupně celkem 4x 
předvedli své zpracování pohádky  
O dvanácti měsíčkách. Dali tak 
vlastně dárek nejen panu učiteli 
Machovi, který s nimi divadlo 
secvičil, panu řediteli Hlavsovi, který 
pomáhal s výtvarnou stránkou akce, 
ale hlavně všem svým spolužákům. 
Odpoledne se přišli podívat i rodiče. 
Na záznam tohoto vystoupení se 
sedmáci určitě už těší. A my se 
těšíme, co si připraví letošní šesťáci 
na příští rok!       P. Poulová, foto V. Mach  
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8. A -  Hurá na rafty! 
Co se děje v osmičce? 26. 4. jsme byli na 
výletě v Letohradu. Také někteří osmáci 
byli na hokejbale. Potom jsme se vydali  
na ZŠ Františka Kupky. Poté jsme měli na 
starosti anketu Nej kluk, Nej holka.  
Všichni jsme se těšili na třídenní výlet na 
rafty na Jizeru na konci května.  

 
A teď k předmětům. V češtině jsme 
probírali přísudky a ostatní větné členy, 
v matice válec a také je za námi čtvrtletka. 
V dějepise jsme začali probírat Habsburky. 
V přírodopise jsme probrali smysly a 
v občanské  výchově hospodářství a už 
jsme na něj psali. V angličtině probíráme 
Kalifornii, ve fyzice akustiku. V zeměpise 
stále pokračujeme v ČR.  V chemii se 
učíme o kyselinách. V estetické výchově 
jsme malovali na téma hudba.  Toť vše. 

Obrázek: Denisa Čtvrtečková 

       /Kubajs/ 

 
 

Ukázka závěrečných prací 
deváťáků 
   18. května 2017 se zdejší deváťáci pustili 
do předvádění svých závěrečných prací, 
na kterých pracovali už od září.  

Před několika učiteli a naší třídou práci 
odprezentovali téměř všichni. Práce se 
učitelům i nám velice líbily. Horší známka 
než dobrá nebyla. Žáci mluvili stručně a 
inteligentně, až na některé výjimky. Teď 
aspoň už tušíme, co nás příští rok čeká… 

 
 

Na fotce dole je Jiří Matějka se solárním 
robotem, kterého stavěli při fyzikálních 

praktikách. 
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9. A – Konečně je to za námi 
Za poslední měsíce se toho hodně událo. 
Většina z nás dělala přijímačky na střední 
školy. Byli jsme úspěšní až na některé 
výjimky. Přijímačky byly docela v klidu, 
čekali jsme to horší. Jsme ale rádi, že už to 
máme za sebou. Naše hodiny jsou 
uvolněnější a můžeme se věnovat 
přípravě na závěrečné vystoupení. V něm 
jsme už docela postoupili a trénujeme. Víc 
vám psát nebudu, ať máte nějaké 
překvapení. Myslím, že se máte na co 
těšit. Jako všichni deváťáci se těšíme na 
konec roku. Rozdáme si vysvědčení a hurá 
na střední. Ale nepředbíhejme. Je pro nás 
důležité nepropadnout, a tak ještě někteří 
dohání známky. Na výlet letos nejedeme. 
Důvod si asi domyslí každý sám. Další 
takový strašák byly závěrečné práce. 
Prezentování práce bylo poměrně 
stresující. Zvládli jsme to. Většina odeslala 
práci v termínu a zvládla to i krásně 
odprezentovat. Těšili jsme se, až to 
budeme mít za sebou. Podařilo se.  Byli 
jsme na vystoupení Réva. Většině z nás 
praskly bubínky, anebo mají doživotní 
trauma. Nelíbilo se nám to, ale alespoň 
jsme přišli o dvě hodiny ve škole. Výlet do 
legiovlaku s panem Machem a panem 
Frýdou byl opravdu zajímavý a troufám si 
říct, že nás to i bavilo. Až na 
hodně špatné počasí se 
výlet poměrně vydařil. 
Doufám, že to už nějak 
„doklepeme“ a učitelům 
neprasknou nervy.  

Sára Žabenská 

Budeme jezdit do divadla  
na Vojtu Flígra?  
Vojto, na kterou školu ses dostal? 
Dostal jsem se na Pražskou konzervatoř. 
Jak probíhaly zkoušky na tvou školu?  
Zkoušky měly 3 kola. První den byla 
herecká zkouška, druhý den byl rozdělen 
na dopoledne a odpoledne. Dopoledne 
byla pěvecká a pohybová část a odpoledne 
zase herecká. Třetí den byla improvizace 
skupinová, samostatná a ve dvojici. 
Kolik lidí se hlásilo na tuto školu? 
Hlásilo se 210 lidí, ze kterých se bralo 13.  
Kolikátý jsi byl?   
Třináctý. Zkoušky jsem dělal ještě na 
pražskou Mezinárodní konzervatoř, obor 
hudebně-dramatický. Tam jsem skončil 
druhý, ale před muzikálem jsem dal 
přednost činohře. 
Jak ses dostal k herectví?  
K herectví mě přivedli rodiče, protože 
mamka také hraje. 
Kde bys chtěl v budoucnu hrát?  
V divadle.  
Hraješ už teď někde?  
Hraji s ochotnickým divadlem a zúčastňuji 
se jakýchkoli divadelních akcí.   
Chodil jsi nebo chodíš do dramatického 
kroužku?  

Ano, chodím sem do „zušky“ v Dobrušce.  
 

Děkujeme za 
rozhovor. Držíme 

Vojtovi pěsti a 
těšíme se, že se na 

něj pojedeme do 
divadla jednou 

podívat! 
    Pikaču 
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S Anetou o biologické 
olympiádě 
Co je biologická olympiáda? 
Olympiáda je soutěž, která vlastně spočívá 
ve znalostech z biologie.  
Jaké jsi měla téma doma? 
Doma jsem měla za téma zpracovat 
pobytové stopy, vlastně se to jmenovalo 
Detektivem v přírodě. Vybrala jsem si 
téma vývržky a o tom jsem vlastně psala. 
Vývržky jsem hledala, fotila a dělala jsem 
s nimi laborku a ve škole jsem vlastně ještě 
psala školní kolo a poznávačku rostlin, 
zvířat a nerostů. 
Bylo to těžký zpracovat (práce doma)? 
Bylo to relativně složitý. 
Pomáhal ti s tím někdo? 
No, se vším mi hrozně moc pomohla paní 
učitelka Maixnerová a jsem jí za to moc 

vděčná a chtěla bych jí tímto poděkovat. 
A jaké téma jsi měla na olympiádě? 
Téma bylo v podstatě stejné.  Sranda teda 
byla, že nám na to dali 100 stránek 
studijního textu a ještě 500 organismů, co 
jsme se měli naučit. Nakonec tam dali 

úplně něco jiného, ale jinak bylo téma 
v podstatě stejné.  
Kolik jste na to měli času? 
Na každou tu práci jsme měli 
jednu hodinu: na poznávačku, test a 
laborku. 
Kolik vás bylo na olympiádě? 
Bylo nás tam 17. 
Kolikátá jsi byla? 
Desátá.  

Plínka 

Projekt Pasco 
Dne 21. dubna se  8. A  místo pracovních 
činností a informatiky vydala na ZŠ 
Františka Kupky. Dozvěděli jsme se  
základní informace o matematickém 
kyvadlu a udělali si pár pokusů. Bohužel 
tam s námi byli i deváťáci  z Kupky . Bylo 
to velice zajímavé, alespoň jsme napřed 
ve fyzice a pan Žďárek se jenom diví, že 
jsme tak chytří.                            

                                            Kryska/Najt 
 

S Radkem o kroužku robotiky 
Co tě přimělo do kroužku chodit? 
Zaujal mě leták, který jsem dostal ve 
škole, a chtěl 
jsem se naučit 
programovat, 
takže jsem se 
přihlásil. 
 

Co jste na 
kroužku 
dělali? 
Stavěli a 
programovali 
jsme roboty  
z lega a poté 
mezi sebou 
závodili. 
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Bavilo tě to? 
Ano, příští rok se zase přihlásím. 

 
 
Co tě na kroužku nejvíce bavilo? 
Nejvíce mě bavilo programovat a čekat, 
jestli můj robot vydrží celý závod. 
 
Jakého nejlepšího robota jste tam zatím 
postavili? 
Nejlepší robot, co jsme kdy postavili, je 
podle mě rozdělovač barevných kuliček. 
 
Má kroužek robotiky nějaký internetový 
odkaz? 
Ano, http://www.robowiki.cz nebo pod 
QR kódem. 

 
Pro jaký okruh lidí je 
kroužek určen? 
Je zaměřen na žáky od 5. 
do 9. třídy, kteří mají rádi 
lego, programování a 
práci s počítačem :-).  

/ ☢ᗰ丅☢/ 

Exkurze do Letohradu 
26. dubna jsme jeli do Letohradu, 
kouknout se na „Legiovlak“ a na Muzeum 
řemesel. Zúčastnila se osmá a devátá třída 
a pár žáků ze sedmé třídy. Bylo špatné 
počasí a zima, všichni jsme byli mokří a 
zmrzlí. Ale bavilo nás to. A nejvíce jsme si 
užili návštěvu restaurace, které se devátá 
třída nezúčastnila.  
 
Co je to Legiovlak? 
Legiovlak je projekt Československé 
legionářské obce, který si předsevzal 
vytvořit věrnou repliku legionářského 
vlaku z období let 1918–1920, kdy na 
Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly 
válečné operace československých legií. 
Vlak křižuje od května 2015 celou Českou 
republiku a jeho cesta skončí až v roce 
2020. Legiovlak pomáhá veřejnosti a 
především mládeži obnovovat povědomí o 
československých legiích a jejich zásluhách 
na vzniku samostatného česko-
slovenského státu.  

                                      Fípí 
 

http://www.robowiki.cz/
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Voxel♥ 
Cestou z vodáckého výcviku na Malé Skále 
jsme ve vlaku potkali zpěváka Vaška 
Lebedu, známého pod pseudomem Voxel. 
Byl tak laskavý, že nám odpověděl na pár 
otázek, dovolil je zveřejnit a skvěle si 
popovídal. 
 
Od kolika let zpíváš? 
Baví mě zpívat od třinácti, kdy jsme založili 
kapelu ve stylu Greenday a hrál jsem jen 
na kytaru. Potom mě kluci přemluvili, 
abych i zpíval, a když jsem viděl, že se to 
lidem líbí, začalo mě to bavit. 
 
Čím ses inspiroval a kdo je tvůj vzor? 
Možná jste si všimli, že nosím kloubouk. 
Inspiroval mě k němu Jason Mraz, je to 
takový můj vzor. Ukázal mi, že se dá dělat 
i akustická hudba. Dokonce jsem s ním 
před rokem dělal rozhovor v Praze. 
 

Na které hraješ nástroje? 
Hraju na ukulele a kytaru a nahrávám ji na 
looper a pouštím jako doprovod, také na 
klavír a okrajově na bicí. 
 
Jak vzniklo jméno Voxel? 
Název byl vymyšlený vlastně ze zoufalství. 
Dlouho jsem nevěděl, jaký by měl být. 
Přišel jsem na něj při nahrávání klipu  
k první písničce, kde se vyskytovala 
voxelova grafika. Později jsem zjistil, že  
s tímto pseudonymem mám i více spojení 
-  třeba to, že vox je v latině hlas. 

Pikaču 

 

Vítězové soutěže - animování 
Jednalo se o první ročník soutěže, které se 
zúčastnily dvě dvojice šesťáků. Tématem 
byla POVOLÁNÍ a v soutěži se hodnotil jak 
nápad, tak i práce se zvukem a náročnost 
provedení. Velmi důležitý byl také celkový 
dojem. 
V kategorii 5. – 9. ročník ZŠ získali za práci 
Policie v akci Petr Čáp a Vojta Kaván 
pěkné první místo. Vyfotili jsme je i 
s hromadou cen, které za svoji práci 
dostali. Blahopřejeme!!!   
                

 
Soutěžní animace budou zveřejněny na webu 
www.animujte.cz.                                    *Mickey* 

http://www.animujte.cz/
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Sběr papíru 
6. dubna se již tradičně konal všemi 
oblíbený sběr papíru. Všichni žáci byli 
velmi pilní, nejvíce však přinesl Daniel 
Horký z 5. A, který přispěl 406 kilogramy 
papíru. Na druhém místě se umístila Sára 
Michalíková z 5. A (338 kg). 320 kg donesl 
i Filip Matějů ze 4. A a skončil tak na 3. 
místě. Dále se činili i Čtvrtečková Adéla 
(284), Peterová Linda (215), Kejval David 
(194), Kovář Vít (194), Slavík Viktor (160) 
Weselak Dominik (150), Rusz Josef (137), 
Jakub Špaňo (137), Kantová Magdalena 
(132) a Czubová Andrea (116). Všem, kteří 
se zúčastnili už jakoukoliv várkou, moc 
děkujeme! 

Pořadí tříd ve sběru papíru 
1.   5.A  1074 kg   41 kg na žáka 
2.  2.A  1021 kg   36,4 kg na žáka 
3.  3.A   786 kg    30,2 kg na žáka 
4.  4.A   857 kg    29,5 kg na žáka 
5.  1.A   619 kg    25,6 kg na žáka 
6. 6.A  401 kg    14 kg na žáka 

Najt 

Pet víčka  
Výsledky sběru víček se vyhlašují vždy se 
sběrem papíru. Naše škola sbírá víčka pro 
Natálku Kuchynkovou z Vracova. Je 
v současné době žákyní 5. ročníku MŠ a ZŠ 
Kyjov. Narodila se s dětskou mozkovou 
obrnou a těžkým mentálním postižením. 
Každý rok absolvuje pro ni důležitý 
rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice. 
Její mobilita vyžaduje dlouhodobou a 
finančně nákladnou léčbu. Rodina se 
Natálce maximálně věnuje a veškerý její 
volný čas zabere péče o ni.  Žáci naší školy 
i pedagogové Natálku podporují sběrem 
PET víček již od roku 2013. V průběhu 

tohoto školního roku jsme nasbírali 200 
kg plastových víček.  Víčka si převzal 
tatínek, který nás seznámil 
s problematikou péče o postižené děti 
v našem státě. Vedení školy vyjádřilo 
rodině podporu a všichni, co pomáhají, 
zaslouží veliké poděkování!  
Sběr pokračuje i nadále, pomozte i vy 
dobré věci a noste víčka do školy! 
  

Nejlepší sběrači: 

1. Španiel Vojtěch  6. A   33 kg 
2.Špaňo Jakub   8. A   26 kg 
3.Kohoutek Ondřej  8. A   17 kg 
4.Sobotka Petr   6. A   14 kg 
5.Urban Matěj   5. A     9,6 kg 

Kryska 

Jak se daruje krev (reportáž) 
Na hodinách přírodopisu jsme se učili  
o nejdůležitější tekutině pro život člověka, 
o krvi. Paní učitelka nám vysvětlovala její 
funkce, složení a její význam pro 
zdravotnictví. Dověděli jsme se, že tuto 
tekutinu nelze vyrábět průmyslově.   
Jak se teda tato životně důležitá látka 
získává?  Jsou tady dobrovolní dárci krve. 
Kdo to je? Dárcem krve může být každý 
zdravý dospělý člověk ve věku od 18 do 65 
let, který jednou za tři měsíce (ženy za 
čtyři) obětuje svůj čas a jde na transfusní 
oddělení darovat tuto tekutinu. Odměnou 
za jeho obětavost bývá úsměv a 
poděkování od sestřiček. Tento čin 
zachránil již nevyčíslitelné množství životů. 
Měl jsem možnost se zúčastnit takového 
odběru přímo na transfusním oddělení  FN 
Hradec Králové a měl možnost sledovat a 
dokumentovat jeho průběh.  Začíná se 
nezbytnými formalitami, jako je vyplnění 
zdravotního dotazníku, registrace, pak 
následuje laboratorní vyšetření vzorku 
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krve a lékařské vyšetření.  Poté jde dárce 
na předodběrové občerstvení, které se 
skládá z rohlíku a čaje. Takto posilnění 
jdou na odběrový sál, kde po ulehnutí na 
lehátko začne hlavní část.  
 

Obr. 1 – Separační vaky 

 
Sestřička překontroluje osobní údaje 
dárce, porovná je s údaji v počítači a 
provede označení  odběrových vaků 
(obr. 1). Těmto vakům se říká separační, 
protože po odběru v nich dochází 
k oddělování jednotlivých složek krve 
(krevní destičky, bílé krvinky, červené 
krvinky).  
 

Obr. 2 – Zavedení odběrové jehly 

Po této přípravě je dárci stažena škrtidlem 
ruka nad loktem, dárce provede tzv. 
napumpování žíly, do které sestřička 
zavede odběrovou jehlu (obr. 2), která je 

napojena na separační vaky. Ačkoliv tato 
jehla vypadá docela hrozivě, její vpich 
nezpůsobuje žádnou bolest. Dárci říkají, že 
se to rovná většímu štípanci od komára.  
 
Obr. 3 – Odebraná krev 

 
Na začátku se odeberou do několika 
barevně označených zkumavek vzorky na 
podrobné laboratorní vyšetření, pak se 
krev pustí do již uváděných odběrových 
vaků. Samotný odběr trvá 5 až 12 minut a 
dárce odevzdá 450 ml krve (obr. 3), to 
odpovídá 473 g . Toto množství je hlídané 
„váhami“ (obr. 4), které zaznamenávají 
čas a odebrané množství. 
            

Obr. 4 – Vážení krve 

 
Po ukončení odběru je dárci ošetřeno 
místo vpichu a po kratičké pauzičce dárce 
opouští sál a jde na doplnění  tekutin, což 
je ovocná  šťáva a káva. A to je vše.   

Text a foto: Kubajs
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Hokejbalové úspěchy 
Okresní přebor v hokejbalu byl 
letos v režii naší školy. 
V kategorii šesté a sedmé třídy 
jsme skončili na 4. místě, 
v kategorii 4. a 5. třídy dokonce 
na 2. místě a získali jsme 
stříbro pro naši školu a 
postoupili do kraje. Dne 
20.4.2017 proběhl hokejbalový 
turnaj pro 8. a 9. ročník. Bylo 
tam 8 škol: ZŠ Dobruška FK, ZŠ 
Dobruška Pulická, Gymnázium 
Dobruška, ZŠ Opočno, ZŠ 
Voděrady, ZŠ Dobré, ZŠ 
Rychnov nad Kněžnou 
Javornická, ZŠ České Meziřičí. 
Nenašli jsme přemožitele a skončili jsme 
na 1. místě a vybojovali jsme pro školu 
zlato a postoupili spolu s ZŠ Rychnov nad 
Kněžnou Javornická do kraje.  Regionální 
finále se opět hrálo v Opočně a ani tady se 
oba naše týmy neztratily: shodně 
vybojovaly třetí místa! 

Z prvního stupně se zúčastnili:  
zleva: V. Pithart, T. Plechatý, J. Štěpán, L. 
Tošovský, J. Frýda; klečící: E. Fiala, B. 
Králíček, P. Vaněk, D. Sychrovský; ležící O. 
Vaněk 

 

 

Tým z 8. a 9. třídy:  
zleva: Š. Zelený, D. 
Stojka, M. Sobotka, M. 
Láník, J. Matějka, R. Čáp, 
M. Michalík, N. Mareš, D. 
Mutina, F. Šaroun, ležící 
B. Václavek; chybí O. 
Kohoutek 

Šlimon
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Najdi 10 rozdílů! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Jiří Matějka                                                                                                                   Fípí 

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

 

Obrázkové 
sudoku 
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Najdi 7 rozdílů! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Radek Čáp                                                                                                          Fípí 

Křížovka 
             

1. Příjmení naší češtinářky…. 
2. 8. A jela na výlet na….. 

3. Příjmení jedné z šéfredaktorek tohoto čísla….. 

4. Když někdo jede rychle, jede jako o…. 

5. Poslední třída je třída…. 
6. Benzín lijeme do části auta, která se nazývá…. 
7. Radek Čáp chodil na kroužek…. (dočtete se v časopisu) 

8. Chemický vzorec kuchyňské soli… 
9. Závěrečné ohodnocení na konci roku….                                                     / ☢ᗰ丅☢/ 
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Autor: Kristýna Štěpánová                                                                                                                        Fípí 

 

 

Optická iluze – tečky 
Zadívejte se na obrázek a zkuste sledovat 
všechny tečky najednou. Je to nemožné, 
že? Proč je tomu tak?                 / ☢ᗰ丅☢/ 

 
Důvod je jednoduchý, černé tečky zde 
opravdu jsou, ale šedé pruhy odvádí 
pozornost z našeho periferního vidění. 

Školní kvíz 

1. Který učitel učí nejdéle na naší škole?   
a) Pan učitel Hlavsa 
b) Pan učitel Frýda  
c) Pan učitel Žďárek 

 
2. Kolik máme dohromady učitelů a 
vychovatelek na naší škole? 

a)   15 
b)  19 
c)  14 

 
3. Kdo je nejmladší učitel na této škole? 

a) Pan učitel Macek 
b) Pan učitel Mach 
c) Pan učitel Žďárek 

 
4. Který předmět neučí pan učitel Frýda?    

a) Informatiku 
b) Dějepis 
c) Občanskou výchovu 

*Minnie*/*Mickey* 
 
 

Najdi 4 rozdíly! 
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Vtipy 
 „Děti, na co si to hrajete?" 
„Hrajeme si na maminku a na tatínka." 
„To je hezké — a proč mezi vámi sedí ten 
buldok?" 
„No to je přece tchyně!" 
 
Jdou dvě sušenky po silnici, jednu přejede 
auto a druhá povídá: „Pojď a nedrob.“ 
 
Pan Macháček se ptá blondýnky: 
„Kdybyste mohla 2 minuty kouzlit, co 
byste si vykouzlila?" 
Blondýnka: „10 000 Kč, abych si mohla 
něco koupit."  
 
Pasou se dvě krávy na louce, jedna zvedne 
hlavu a řekne: „Buuuuu." 
 A druhá: „No, zrovna jsem to chtěla říct." 
 
Ve zverimexu:                         
„Je to dobrý hlídací pes?" ptá se pán.  
„Ovšem! V noci ho stačí vzbudit a hned 
začne štěkat!" 
 

Maminka 
Pepíčkovi říká: 
„Hele, koukej už 
spát!" 
Pepíček odpoví: 
„Jak mám koukat, 
když mám spát?" 
 

„Mami, mami," 
volá Lucinka  
z kuchyně, 
„honem sem 
pojď!"  
„Co se stalo?"  
„Mléko je větší 
než hrnec." 

 
Pepo, co dělají ptáčci, když ještě neumí 
létat? 
Chodí všude pěšky. 
 
Je to červené a kazí to zuby, co to je? 
Přece cihla v puse. 
 
Pepíček volá radostně na tatínka: 
„Tati, já už umím psát!" 
„A co jsi napsal?" 
„To nevím, ještě neumím číst!" 
 
Sedí dvě mouchy na lejně a jedna si říhne. 
Ta druhá říká: „Fuj, teď u jídla!?" 
 
Přijde pes k veterináři a přes hlavu má 
přetaženou ponožku. Veterinář se ptá:  
„Co si přeješ?" Pes odpoví:  
„Nic. Tohle je přepadení!" 
 
„Pane učiteli, já si myslím, že si tu pětku 
nezasloužím!"  
„Já také, ale šestky nemáme!"  

*Mickey*  

i i. 
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Pokus 
1.Smícháte nejprve vodu a tekuté 
lepidlo, důkladně promíchejte. 
2. Přidávejte klovatinu a znovu 
zamíchejte. (Podle toho, kolik jí chcete) 
3. Nechte chvíli odstát. 

 

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! Náš další 
experiment bude: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Budeme potřebovat: 
            1. trochu vody 
            2. klovatinu 
            3. tekuté lepidlo 

Výsledek 
Můžete si s ním hrát, potěší to zejména 
kluky na 1. stupni. 

Najt 
Podle pokusyproděti.cz 


