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Milí čtenáři, 
letošním rokem vychází už 12. ročník školního časopisu, který každý 
rok pod dohledem paní Poulové vytvářejí žáci 8. třídy. Chtěli bychom 
začít tím, že ještě začátkem října jsme vlastně neměli jméno časopisu. 
Náš školní časopis je známý tím, že ve jméně se musí nacházet 
písmena E a X. Nebylo lehké se shodnout, ale po hromadě smíchu, 
hádek i hledání na internetu jsme to dokázali. "EXPORT"  - to je ono!  
Ani letos nesmí chybět ankety, rozhovory, vtipy, zábava atd. Postupně 
vás seznámíme s redaktory, přinášíme zprávy ze tříd s minirozhovory, 

zábavné úkoly, anketu na téma „Mléko a ovoce do škol" a naši novou rubriku Rady ptáka 
Exporťáka. 
Užijte si čtení nového časopisu! :)                          Za celou redakci Dáda, Domka a Lednička 

 

Co byste o nás měli vědět 

aneb redakce se představuje 
V této rubrice se postupně představí všech 
devět členů letošní redakce. 
 

Ahoj, já jsem Dominika Sobotková. Budu se 
podepisovat jako Domka. Je mi 13 let. 
Mám ráda zvířata, doma mám 4 kočky, 3 
psy, činčilu, želvu, papoušky, andulky a 
křepelky. 
 

Ahoj, jmenuji se Tomáš Červený a je mi 13 
let. Mám rád počítačové hry. Nejlepší je, 
když si je můžu zahrát i s přáteli. Budu se 
podepisovat Tom.  
Foto redakce Ananas, text připravila Annie 

 
 

 

 Podzimní výzdoba školy (4. A)
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Ovoce do škol a mléko na 
druhém stupni 
Určitě jste si všimli, že od začátku školního 
roku celý 1. a 2. stupeň dostává mléko, 
které se rozdává každé druhé pondělí 
všem žákům školy. Prozatím se dodává 
pouze mléko neochucené, které je 
zdarma. Brzy bude možné za dotovanou 
cenu 6 Kč zakoupit ve školním bufetu i 
mléka ochucená (jahoda, banán aj. ). 
Novinkou na druhém stupni je rozdávání 
ovoce každý čtvrtek. Ovoce se už nějakou 
dobu dává na prvním stupni a všem přišlo 
nefér, aby první stupeň měl vůči tomu 
druhému nějakou výhodu. Proto si naše 
redakce připravila anketu, ve které 
hlasovaly všechny třídy druhého stupně o 
tom, co si myslí o vydávání mléka a ovoce. 
Mají o to žáci vlastně vůbec zájem? 
Nebudou s věcmi, které jsou zdarma, 
„šeredit“? 

 

Mléko 
V 6. A se 24 žáků rozhodlo pro Ano a 3 žáci 
hlasovali záporně. V 7. A už je více žáků, 
kteří mléko nepijí, protože Ne napsalo 6 
žáků a zbylých 20, co hlasovalo, řeklo Ano. 
V 8. A je to jasné! 4 to bylo jedno a zbylých 
13 hlasů se sklánělo ke kladnému závěru. 
V 9. A hlasovalo celkem 20 žáků, 17 bylo 
pro Ano a zbytek pro Ne. 
 

 
Celkové hlasování: 
Ano  74 hlasů  
Ne  12 hlasů 
Je mi to jedno 4 hlasy 
 

 

Otázka zněla: Myslíš si, že je dobře, že 
žáci dostávají mléko a ovoce zdarma? 

 
Zajímavé názory na mléko: 
Jsem spokojená. - Mléko mám ráda. - Ano, 
ale stejně ho nepiju. - Chtělo by to 
ochucené. - Mohlo by to být častěji. - 
Aspoň budu mít pevnější kosti. 
 

Ovoce 
6. A se jednoznačně v podobě 27 hlasů 
rozhodla pro Ano, pouze 2 zakroužkovali 
Ne a jednomu žákovi to bylo jedno. 
Z 26 žáků, co hlasovalo v 7. A, se pro Ano 
rozhodlo 24 žáků a pro Ne pouze 2. 
Ve stále pozitivně naladěné 8. A hlasovalo 
pouze 17 žáků a 13 hlasovalo pro Ano, 
jeden pro Ne a třem to bylo jedno. 
Letošní 9. A se rozhodla 18 hlasy pro Ano 
a 2 hlasy pro Ne. 
 

 
Celkové hlasování 2. stupně: 
Ano  84 hlasů 
Ne  6 hlasů 
Je mi to jedno  5 hlasů 
 

 
Nějaké zajímavé názory: 
- Je to fajn.  
- Je to dobře.  
- Chceme avokádo!!!  
- Ano, je to super, 
když si někdo 
zapomene svačinu.   
- Ano, ale moc ho 
nejím :D.  

Dáda 
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1. A – Abeceda 
Letošních prvňáčků se ve třídě sešlo 28,  
z toho je 10 chlapců a 18 dívek. Třídní 
učitelkou je paní Michaela Petráčková. 
Prvňáčků mělo být 29, ale jedna dívka 
dostala dodatečný odklad. 

 
Třída navštívila výstavu zvířat v DDM. 
Dětem se líbily hlavně králičí závody. 
Ema by si domů nejradši odnesla 
chlupatého kralíčka, Tobiáš by raději chtěl 
koťátko. 

         Fotka z Dobrušského zpravodaje 
 

Prvňáčci dále byli na náboru do fotbalu. 
Zkusili si, jak funguje fotbalový trénink, a 
samozřejmě si i zakopali. Běhali slalom, 
házeli míčky, přeskakovali přes překážky a 
nakonec se dočkali i kopání. S náborem 
pomáhali i žáci z 8. a 9. třídy. 

 

 

 
Prvňáčky první školní den přišli navštívit: 

Lžíčař Petr - starosta  
Sadovský Petr - místostarosta 
Šťastný Jan - tajemník 
Poláček Petr - místostarosta 
Hlavsa Václav - ředitel školy 

Rozhovor s Emou a 
Tobiášem 
Jak se ti líbí ve škole? 
E: Líbí se mi tady. 
T: Jo, dobrý. 
 

Co jste se učili? 

E: Už jsme počítali, spojujeme, 
kolik je víc a kolik méně. 
T: Učíme se abecedu a už kousek umím. 
 

Navštěvuješ nějaké zájmové kroužky? 
E: Ano, chodím na flétnu. 
T: Ne, ale od 2. třídy bych chtěl chodit na 
gymnastiku.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Lednička 
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2. A – Čteme knížky 
Třídní učitelkou je stále paní Hana 
Tošovská. Dětí je dohromady třicet, 17 
chlapců a 13 dívek. Přišly dvě dívky: Anna 
Čechovská (od září) a Vanesa Tancošová  
(v červnu). 

 
Druháci se účastní plaveckého kurzu  
v bazénu Dobruška, hodně si to užívají a 
těší se. Plavání je letos poprvé povinné. 
Nosí diplomy za skoky z věže, ale i jiné 
soutěživé hry. Paní instruktorky se dětem 
hezky věnují a dvě vyučovací hodiny ve 
vodě utíkají rychleji než v lavicích. 

Začátek ve druhé třídě máme za sebou, 
osvěžili jsme znalosti i dovednosti  
z loňského školního roku, nyní již jsme 
začali s novým učivem. Tvoříme bohaté 
věty, poznáváme druhy vět a učíme se 
věty také správně psát. 

 
Autor psaní Simon Švorčík 

Čteme již z knih pro děti, moc se nám líbila 
kniha Já se nechtěl stěhovat od Daniely 
Krolupperové  a nyní začínáme číst knihu 
Sísa Kyselá od Martiny Drijverové. Obě 
jsou ze školního prostředí o dětech, jako 
jsme my druháci, obě ze současné doby, 
příhody, o kterých v nich čteme, můžeme 
zažít i my. 

 

V prvouce poznáváme podzimní přírodu. 

V matematice soutěžíme, kdo vyřeší více 
magických čtverců, nejvíce se daří 
Dominiku Čejpovi, Vojtěchu Víchovi, 
Dominiku Ježkovi, Zuzance Marešové, 
Ester Galkové a Patriku Fialovi. Soutěž 
ještě není u konce, takže uvidíme, kolik 
bude úspěšných řešitelů. 
 

Magické čtverce 
Jak magické čtverce vypadají? Zkuste si 
jich několik vyřešit! 
Jak na to: Součet čísel v každém sloupci, 
řádku a obou úhlopříčkách odpovídá 
magickému číslu v kroužku nad čtvercem. 
 

 
                                               *Ananas* 
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Rozhovor s Annou a Vanesou 

 
Anna Čechovská a Vanesa Tancošová 
Máte tady už nějaké kamarády? 
A: Kamarády si tu zatím jen hledám, ale už 
mám tři. 
V: Já jich mám hodně. 
Máte už nějaké známky?  
A: Jedničky a dvojky. 
V: Jen jedničky. 
A už máte nějakou známku z matiky? 
A: Jo, jedničku. 
V: Já taky. 
Je na vás paní učitelka hodná?  
A: Jo je. 
V: Jo, hlavně na ty, kteří jsou hodní. 
Jaký je váš nejoblíbenější předmět? 
A: Asi výtvarka a plavání (tělocvik). 
V: Taky výtvarka. 
Už umíte plavat? A baví vás to? 
A: Umím plavat a baví mě to. 
V: Baví mě to, ale plavat zatím neumím, 
teprve se učím.  
 

Obě dívky jsou tu nové, moc se jim tu  líbí 
a přijde jim to tady na škole lepší a 
jednodušší. 

 * Ananas* 

3. A – Návrat do školy 
Třeťáků je 28. Holek je 18 a kluků 10. Za 
třídní mají paní učitelku Markétu 
Schmoranzovou. Třetí třída má jako nový 
předmět angličtinu. 
 

V červnu šla třetí třída s první třídou na 
pochoďák kolem Chlumu. 
 

Třetí třída se byla vykoupat u Čtvrtečků 
v bazéně. Děti si to moc užily. 

 
 
Také třeťáci se podívali na výstavu zvířátek 
v domě dětí a mládeže. Měli tam spousty 
zvířat od hus až po králíky. Děti viděly, jak 
králíci skákali přes překážky. 
 

 
Domka 
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Minirozhovor s Magdou 
Baví tě anglický jazyk? A co jste se učili? 
MAGDA: Ano, baví. Učili jsme se zvířata a 
základní otázky. 
 Jaký je tvůj oblíbený předmět? 
MAGDA: Můj oblíbený předmět je 
matematika. 
A co tě nejvíce baví v matematice? 
MAGDA: Nejvíce mě baví příklady.  

 
 

Hurvínek ve škole 
První stupeň přišel hned na začátku září 
navštívit Hurvínek. Letos slavil už 90. 
narozeniny. A rozhodl se to oslavit i s žáky 
prvního stupně.  
V kině se v té době objevil film o 
Hurvínkovi. Film je o tom, že Hurvínkův 
tatínek Spejbl dostal práci v muzeu loutek, 
kterému hrozí zbourání. Hurvínek opět 
neposlechne a pronikne do uzavřeného 
prostoru v muzeu. Tam objeví svět skrytý 
před zraky návštěvníků. A právě v podzemí 
je ukryto nejen tajemství muzea, ale i klíč 
k jeho záchraně. Hurvínek musí prokázat 
chytrost, šikovnost, odvahu a smysl pro 
přátelství, aby zachránil „taťuldu“, ale i 
kouzelné muzeum a celé město z nadvlády 
zločinného Pána loutek.  

 

A protože se Hurvínek dětem moc líbil, 
měli třeťáci za úkol popsat Hurvínka a 
nakreslit obrázek.  
Práce se moc povedly. Děti psaly o tom, že 
Hurvínek je dřevěná loutka, která nosí 
modré kalhoty, červené kšandy a bílou 
košili. Jeho vlasy jsou žluté. Hurvínkovi 
kamarádi jsou Mánička, Bábinka a pes 
Žeryk. Jeho táta se jmenuje Spejbl. 

 

Domka 

 
  



  OKÉNKO DO TŘÍD 

8 

 

Jak pekaři nepekla pec 
Žáci 3. a 4. třídy se v pátek 20. října vydali 
autobusem na Dobřany. Tam bysterský 
spolek ochotníků – juniorů sehrál 
představení Jak pekaři nepekla pec. 
Vystoupení vzniklo ve spolupráci s Josefem 
Lukáškem, autorem knížek s názvem 
Pohádky z Orlických hor. Ve školní 
knihovně máme sadu prvních dílů, ze 
kterých pochází také námět příběhu o 
Honzíkovi a Zdeničce. Zaujal i Ohniváček a 
roztomilý kominík. Příběhem provází 
Kačenka, vládkyně Orlických hor, a 
Krakonoš. A protože Josef Lukášek nyní 
bydlí v Bystrém, přijel i na divadlo a 
zájemcům se podepisoval nejen do knížek, 
které si naši žáci vezli s sebou, ale kam si 

jen 
vzpomněli. 
 

 Obrázek z prázdnin od Františka Vícha 

4. A – Co je nového? 
Letošní rok ve 4. A začalo 27 žáků. Oproti 
loňskému roku přibyla nová žákyně, která 
přestoupila z horní školy. Jmenuje se 
Denisa Hušková. 12 vzorných chlapců a 15 
hodných dívek bude mít na starosti nová 
třídní učitelka paní Jarmila Matyasiková. 

 
Dva nové předměty budou trápit letošní 
čtvrťáky - vlastivěda a přírodověda. Oba 
předměty učí paní učitelka Maixnerová, 
která je z nich prý občas na nervy. Všichni 
mají také důležitý a praktický nepovinný 
předmět – dopravní výchovu. Něco 
přibylo, ale taky ubylo, protože čtvrťáky 
navždy opustila prvouka. 
 

O češtině opakují látku ze 3. třídy, 
zejména tedy vyjmenovaná slova, také 

hodně čtou.  
 

Náš tip na 
vánoční dárek: 
 

 Právě vyšel  
další, již čtvrtý, 
díl Pohádek 
z Orlických hor!  
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Při matematice sčítají a odčítají zpaměti a 
opakují násobení a dělení. V geometrii 
opakují geometrické tvary a rýsují 
rovnoběžky a různoběžky. Na angličtinu 
jsou rozděleni na dvě skupiny. Jednu učí 
paní Pultarová a tu druhou paní Kučerová. 
Obě skupiny opakují 15.-19. lekci a 
probírají moderní domy. O přírodovědě 
probírají stromy a listy, ve vlastivědě 
Cyrila a Metoděje. Ve výtvarné výchově 
malovali bajky a prázdniny a učili se 
zapouštět barvy do podzimního obrázku. 
Při hudební výchově hlavně zpívají a učí se 
nadechovat a vydechovat. Tělocvik u 
čtvrťáků začíná rozcvičkou a poté už se 
střídají různé hry a cviky, např.: výmyky na 
kruzích a salta z můstku. Zvířátka 
z vlnitého barevného papíru vyráběli 
čtvrťáci o pracovních  činnostech s paní 
Hlavsovou a Matyasikovou. 
 

 
Obrázek lachtana z vlnitého papíru od Sáry Kábové 

Ukázky pohádek a beseda o nich 
Na ukázky pohádek se zašli čtvrťáci 
podívat do pivovaru. Pan Taussig jim 
k jednotlivým pohádkám vypravoval 
nějaké zajímavosti. Nejvíce se jim líbila 
Princezna se zlatou hvězdou. 

Co dělají ve volném čase? 
Čtvrťáci ve volném čase navštěvují různé 
volnočasové kroužky od karate až po balet 
včetně florbalu, vaření a dalších činností. 
Kluci skákají parkour a všeobecně všichni 
chodí stavět hráze na potok a do lesa. A 
samozřejmě se starají o své domácí 
mazlíčky. 
 

Rozhovor s Denisou Huškovou 
Ty jsi od začátku 
roku novou 
žákyní naší školy. 
Odkud a proč jsi 
přestoupila na 
naši školu? 
Denisa: 
Přestoupila jsem 
z horní školy 
z důvodů 
problémů v naší 
třídě a furt tam 
kluci zlobili atd. 
 

Tak jak se ti po 
měsíci líbí v nové škole? A spolužáci ve 
tvé třídě - dobrý? 
Denisa: Líbí se mi tu a třída zatím super! 
Jsem ráda za přestup do této školy. 
 

Nová škola a s tím nová třídní paní 
učitelka. Je na vás zatím paní 
Matyasiková hodná? 
Denisa: Jooo, jenom občas trochu přísná. 
 

Takže pro tebe zatím v nové škole úplně 
všechno jde podle tvého plánu? 
Denisa: Ano, zatím všechno v pořádku . 
                        Za rozhovor děkuje „Dáda“ 

 
Dáda 
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5. A – Co nového? 

5. A je třída, kterou učí paní učitelka Jiřina 
Pultarová. Ve třídě je 12 dívek a 18 
chlapců. Oproti loňsku odešel Filip Krulich 
a přišli nový žák Ngo Bao Ngoc a nová 
žákyně Natálie Vojnarová. V lednu se k nim 
také vrátí spolužačka Karolína z Izraele. 
Páťákům přibyl také jeden nový předmět - 
informatika s panem učitelem Frýdou, kde 
se zatím učí pracovat s počítači.  

 

Nejen v „minikině“ 
Dne 15. 9. se zúčastnili promítání starších 
českých filmů s doprovodným slovem 
Pavla Taussiga. Tento český filmový 
historik je též scénáristou, novinářem, 
publicistou a autorem námětu oscarového 
filmu KOLJA z roku 1996. Promítání se 
uskutečnilo na zajímavém místě – v malém 
kině v pivovaru. Dvakrát také navštívila 
třídu paní Ženatová (PPP-RK). 
 

Minirozhovor 
s Filipem 
Matějů 
 

Jaký je tvůj 

oblíbený 

předmět? 

Filip Matějů: 

Informatika. 

Na co se vždycky 

těšíš do školy? 

F. Matějů: Na kamarády. 

 

 

 

Minirozhovor s Verčou a Natálií 
 
Jaký je tvůj oblíbený předmět? 
Natálie Vojnarová:  Matika. 
Verča Matoušková: Výtvarka. 
 
Na co se nejvíc těšíš do školy? 
N.Vojnarová: Na kamarádky nejvíc. 
V.Matoušková: Na výtvarku a kamarádky. 

 
 

V českém jazyce i v matematice opakují  
z minulého ročníku. Na angličtině ale 
jedou dál a učí se používat čas prostý a 
průběhový. Letos mají nově na výtvarvou 
výchovu paní učitelku Pultarovou, nejdříve 
si vyrobili desky na výkresy se smajlíky.                   

Annie   

 
V červnu podnikla třída výlet do lanového 

parku v Deštném 
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6. A - Co je nového? 
V šesté třídě přibylo šest žáků, všichni jsou 
to kluci: Michal Balcar, Josef Hoffinger, 
Adam Kovář, Tomáš Sládek, Jáchym 
Šponar a Dominik Kába, který opakuje 
ročník. Šesťáků je celkem 29, z čehož je 18 
chlapců a 11 dívek. Mají nového třídního 
učitele Jana Macka. Z předmětů jim přibyly 
fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, 
výchovy k občanství a ke zdraví. Mají také 
nepovinný předmět - zájmový tělocvik. 
 

Juráška 
Na začátku školního roku měli šesťáci 
adaptační kurz na chatě Jurášce. Jeli 
s panem učitelem Mackem, s paní 
učitelkou Maixnerovou a s paní učitelkou 
Novotnou. Když dorazili na místo, zahráli si 
fotbal. Také se pokoušeli seřadit se podle 
abecedy, aniž by promluvili. Večer měli 
diskotéku, ale nebojte, večerka byla v půl 
desáté. 
 

Předměty 
O slohu psali pozvánku, v literatuře se učili 
básničku a v mluvnici opakují. Matematika 
je baví. „Máme p. učitele Macka. Učit se 
s ním je zábava,“ tvrdí Jan Tomáš. 
V dějepisu počítají 
staletí, v přírodopisu 
brali vesmír a 
zkoumali cibuli pod 
mikroskopem a v 
informatice vytvářeli 
animace.  

 
Bety 

 

Minirozhovor  
s Tomášem a Adamem 

Co se ti na téhle škole líbí/nelíbí? 
Adam Kovář: Jsou tu dobří učitelé. 

Tomáš Sládek: Je velká. 
 

Líbilo se ti víc na prvním stupni, nebo je 
to lepší na druhém? 

A. Kovář: Teď na druhém. 
 

Našel sis nové kamarády? 
T. Sládek: Ano.

 

Za rozhovor děkuje Bety. 

 
Šestáci při mikroskopování cibule 
 

Obrázek D. Hůlek  
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Šesťáci v Praze 
Ve středu 27. října byli šesťáci stejně jako 
celý druhý stupeň v Praze. Jeli metrem a 
tramvají do Národního technického 
muzea, kde se jim strašně líbilo.  

 
Z muzea pokračovali na Staroměstské  
náměstí a tam potkali Jana Michaloviče 
(youtubera). Skoro celá třída se s ním 
fotila. Nakonec šli na Václavské náměstí a 
z něho se metrem dopravili zpátky na 
Černý most. 

Bety 

Slohovka šesťáka: Praha 
Koncem září letošního roku jsme jeli se 
školou na výlet do Prahy. Od školy jsme 
vyjeli před sedmou hodinou ráno. Cesta 
autobusem byla moc dlouhá, ale zato jsme 
měli pěkné počasí a výlet si nesmírně užili. 
Když jsme konečně 
vystoupili v Praze 
z autobusu, vydali 
jsme se na Černý 
Most, kde jsme 
nastoupili do metra. 
Jízda metrem se mi 
líbila. Vystoupili 
jsme na stanici 
Vltavská, odkud 
jsme šli do 

Národního technického muzea. Muzeum 
bylo obrovské a nejvíce mě to zaujalo 
v hale s auty, letadly a motocykly. Poté 
jsme pokračovali prohlídkou 
Staroměstského náměstí. Bohužel v té 
době se zrovna opravoval orloj, což mě 
trochu mrzelo. Ze Staroměstského náměstí 
jsme šli na Václavské náměstí a museli 
jsme projít Františkánskou zahradou. Byl 
jsem překvapen, že i v rušném velkoměstě 
se dá nalézt klidné tiché místo. Z parku 
jsme šli na stanici Muzeum a dále jsme 
pokračovali opět metrem na Černý Most. 
Poté jsme se šli posilnit do KFC. Náš výlet 
se chýlil ke konci a nás čekala už jenom 
dlouhá cesta autobusem domů. 

Adam Kovář, 6. A 
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7. A - Jak je ve třídě 
V sedmé třídě ubyl Dominik Kába, protože 
opakuje šestý ročník, takže je jich 28 –  
z toho 23 kluků a 9 holek. Třídní učitel je 
jako vloni Václav Mach. Přibyly jim také 
nové předměty, např. divadlo, užité 
výtvarné činnosti, ruština, němčina. Taky 
mohou mít jeden tělocvik týdně navíc 
(zájmová tělesná výchova). 

Malý rozhovor 
s Petrem Čápem 
Kdo je tvůj 
nejoblíbenější 
učitel? 
Pan Jan Macek. 
Tvůj 
nejoblíbenější 
předmět? 
Moje 

nejoblíbenější předměty jsou matika a 
tělocvik. 

Praha 
Dne 27. 9. jsme jeli na exkurzi do Prahy.  
Jeli jsme s panem učitelem Machem a paní 
Maixnerovou. Vystřídali jsme metro a 
tramvaj a dorazili jsme k zahradám                             
Pražského hradu. Paní   Maixnerová nám 
vyprávěla o 
stromech. U 
Pražského hradu 
nás kontrolovali, 
jestli u sebe 
nemáme kovové 
předměty. Také 
jsme navštívili 
chrám sv. Víta. Po 
dlouhém putování  
jsme si odpočinuli 

v KFC. Počasí také vyšlo krásně. Výlet jsme 
si užili, ale také nás bolely nohy. 

                               Napsala: Nejmanová Eliška 

Tělocviky  
Tělocvik mají kluci ze sedmičky s panem 
učitelem Sedláčkem a holky s paní 
učitelkou Maixnerovou. Jednou se 
přihodilo, že nejmenovaný žák jen tak 
náhodou zapomněl pomůcky. A tak celou 
hodinu žádnou hru nehráli. 
 

Kino v pivovaru 
Také 7.A byla v pivovaru, kde se promítaly 
starší filmy. Seděli na dřevěných židlích a 
povídali si, jak se dlouho natáčely filmy.  
K některým filmům se pouštěly i ukázky. 
 

„Užitečné“ výtvarné práce 
Na UVČ mají pana učitele Hlavsu. Předmět 
je vždy 
jednou za 14 
dní. Začali 
vyrábět 
dinosaury 
z kartonu. 
Momentálně 
mají vyřezávat dýně.  

                         Napsal:/šmajda/ 



  OKÉNKO DO TŘÍD 

14 

8.A – Řekni, kde ty kytky jsou 
V osmé třídě ubyla jedna žákyně, protože 
Julie Hoffingerová odešla na jinou školu, 
takže jich je 21 žáků, z toho 13 kluků a 8 
dívek. Stále mají jako třídní učitelku Blanku 
Maixnerovou. Přibyly jim také nové 
předměty, například chemie, mediální 
výchova, estetická výchova a fyzikální 
praktika. A zase jim ubyly hudební výchova 
a výtvarná výchova. 

 
Pracovní činnosti  
Při pracovních 
činnostech jsme se 
těšili, že budeme vařit, 
ale zatím si povídáme o 
abecedě podnikání, což 
je také důležité. 
 
Estetická výchova                           
Estetická výchova je 
super předmět. Pan 
ředitel vymýšlí zajímavé 
práce. Dělali jsme 
skupinovou práci o písni 
Řekni, kde ty kytky jsou. 
Každý člen skupiny měl 
jednu sloku, o které 
musel pomocí různých 
výstřižků vytvořit 
obrázek. A potom 

vznikla celá obrázková píseň. 
 
Tělocvik 
Na tělocvik máme pana učitele Sedláčka. 
Jsme spojení s 9. třídou a chodíme do 
sokolovny. Dne 5. 10. jsme šli hrát kuželky. 
Pan učitel je na nás hodný. 

Napsal /Maty/ 
 

 

Osmička v Praze 
Dne 27. září jsme jeli do Prahy. Letos jsme 
měli téma barokní Praha. Šli jsme od 
Strahovského kláštera a prošli okolo 
Lorety a koukli jsme na zvonkohru. A 
nakonec jsme šli do KFC, tam jsme se 
pořádně najedli a jeli jsme domů.  
 

Malý rozhovor s 
Davidem 
Tomášem 
Chtěl bys ještě 
prázdniny, anebo jsi 
rád ve škole? 
David: Ano, chtěl bych 
ještě prázdniny, 

protože škola mě moc nebaví. 
Proč jsi přestoupil na ZŠ do Pulické a ne 
do Františka Kupky? 
David: Protože se mi to zdálo na téhle 
škole lepší. 
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět ve 
škole? 
David: Hm. Asi tělocvik, protože 
nepoužíváš ruce na psaní. 
 

Za rozhovor děkuje /Maty/ 
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9. A – Praha i knihovna 
Deváťáků je ve třídě celkem 21, z toho je 
dvanáct chlapců a devět holek. Ubyla jim 
spolužačka Anna Banová, jež ukončila 
základní školu již v osmém ročníku. 

 
Září a začátek října byl pro naši třídu velmi 
krušný. Již v září nás čekalo hodně 
vstupních testů a přijímaček nanečisto, což 
se většině žáků moc nelíbilo. Poté nás 
čekal výlet do Prahy, na který se všichni 
těšili hlavně kvůli restauraci KFC, ale 
prohlídka Národní galerie a Tančícího 

domu také nebyla špatná . V galerii 
jsme viděli hodně zajímavého a 
inspirativního umění od méně slavných 
umělců až po ty nejslavnější. Také si každý 
z nás měl do Prahy připravit referát na 
určitou památku, po kterých jsme pak 
chodili pomocí mapy.  
V poslední řadě byli kluci místo tělovicku 
na kuželkách, hrála IX.A proti VIII.A a 
musíme se prostě pochlubit, že IX.A 
dvakrát v řadě vyhrála. Na závěr bych řekl, 
že se zatím všichni snažíme naučit se co 
nejvíce látky, aby se na naše pololetní 
vysvědčení psaly co nejlepší známky. 

Marián Trpkoš 
 

 

Dne 12. listopadu se 9. A místo češtiny 
vydala do městské knihovny. V oddělení 
pro dospělé je mile přivítala paní 
knihovnice Sazimová a něco jim pověděla 
o knihovně. Dokonce jim i řekla, že tam je 
přes 33 tisíc knih. Byli seznámeni 
s desetinným tříděním knížek. A mohli si i 
vyzkoušet vyhledat knihu na počítači či 
nahlédnout do skladu. Strávili tam celou 
vyučovací hodinu, plusem bylo, že tam 
měli pohodlné fatboye (pytle na sezení).  

 
 

Rozhovor s Mariánem 
Trpkošem 
Máte nějaký nový předmět? 
Marian: Ano, máme přírodovědný 
               seminář, děláme tam hodně 
               pokusů a chodíme ven. 
Co se konalo ještě za akce? 
Marian: V úterý 24. října jsme byli na 
               Úřadu práce v Rychnově nad  
               Kněžnou a 25. října kluci vyhráli 
               florbalový turnaj.  
Jak se připravujete na přijímačky? 
Marián:  Budeme mít Scio testy. A každý 
                týden máme dobrovolné hodiny  
                češtiny a matiky, 
                kde se učíme na přijímačky. 

Tom  
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Povídání o houbách 
V pondělí 23. října 2017 k nám přijel pan 
Jaroslav Malý. Hodně se vyzná v houbách, 
dokonce vydal i knížku. Řekl nám spustu 
zajímavých a nových věcí o houbách. 
Třeba že jedna václavka se rozrostla až 7 
km. Nebo že lidi si dávají trochu 
muchomůrky červené do polévky. Dělali 
jsme si poznámky, tak tady jsou další 
poučné informace nejen o houbách:  
 

Pýchavky 
Ničí rakovinné buňky, ale když jsou žluté a 
zelené, tak se nesbírají.  

Klouzci 
Nejíme je samotné, jíme je s jinými 
houbami.  

Penízovka sametová 
Léčí vzácnou  nemoc. 

Hlíva ústřičná 
Je dobrá na imunitu a lečí klouby. 

Klíšťata 
Zásadně vytahujeme pinzetou a na sucho. 
Vytahujeme je vikláním jako zub.  

Gorila 
Živí se nejen trávou a listy, ale sbírá také 
houby. 
 

 
Dozvěděli jsme se také, že muchomůrky 
nemusí být jedovaté, že hřib smrkový 
najdeme i pod javorem. Některé houby se 
můžou vejít do kapky vody, také můžou 
vonět po čokoládě a marcipánu a 
jahodách.  
Pan Malý i seznámil s rekordními úlovky, 
např:  
1. Lanýž 1,8 kg se vydražil za 5 000 000 Kč 
2. Největší hřib vážil 32 kg 
3. Nejjedovotější houbou je muchomůrka 
tygrovaná  
 
Pokud vás zajímá více informací, tak jděte 
na stránky naturatlas.cz. 
Najdete tam spoustu zajímavostí a třeba i 
to, jaká je první pomoc při otravě houbami 
nebo jak správně fotit houby. 

                                             Domka a Tom 
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Foťte houby! 
Pan Malý řekl, že se 
můžeme zapojit do 
soutěže HOUBY PŘED 
OBJEKTIVEM, která je 
určená pro žáky 
základních škol. Výhra za 
první místo je 1500 Kč a 
knížka Pozoruhodný svět 
hub v hodnotě 390 Kč. 
Oceňuje se 10 nejlepších 
fotografií.   
 
Všechny podrobnosti najdete na 
stránkách: 
http://houby.naturatlas.cz/fotosoutez 
Podmínky účasti:  
1) Každý soutěžící může přihlásit 1-2 
snímky, na kterých bude zachycena 
jakákoliv houba nebo detail některých 
jejích znaků. 
2) Účastník musí být autorem přihlášených 
fotografií!  
3) Fotografie zasílejte pouze v digitální 
podobě o maximálních rozměrech 1200 x 
900 pixelů na tento email: 
fotosoutezmelnik@seznam.cz. 
Do předmětu zprávy napište „fotosoutěž“. 
V emailu uveďte svůj věk, třídu a název 
školy, do které docházíte, celé jméno a 
kompletní adresu.  
4) Výherce bude kontaktován a poté mu 
bude výhra odeslána poštou. 
 

Uzávěrka fotosoutěže je už 19. 11. 2017   

Vyhlášení výherců bude 4. 12. 2017 na 
výše uvedených webových stránkách. 
 

 Podzimní vyrábění ve školní družině  
(paní Bajerová) 

Tuto muchomůrku červenou jsem vyfotil  
v září 2017 u Týniště nad Orlicí, když jsem 
byl s rodiči na houbách.  

Tomáš Červený, 8. A 
 

Budeme rádi, když svou fotografii pošleš i 
naší redakci (poulova.petra@centrum.cz). 
Nejhezší obrázky otiskneme v našem 
školním časopise a každou otištěnou 
houbu oceníme nějakou drobností! 

  

mailto:fotosoutezmelnik@seznam.cz
mailto:poulova.petra@centrum.cz
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Vješák 
Vješák je volnočasový klub pro mladé, 
který nedělá rozdíly mezi lidmi. Tento rok 
k nám v září znovu zavítal, ale tentokrát ne 
před školu, ale za školu. Dělali jsme různé 
aktivity, jako např. střílení z luku a 
airsoftových zbraní, jinou verzi hry kámen, 
nůžky a papír (medvěd, ninja, voják), kubb 
a spostu dalšího. 

Ananas 

Sběr víček pro Natálku 
Něco o Natálce 
Natálka je dvanáctiletá 
holčička, která má 
těžkou formu dětské 
mozkové obrny. Je ze 
dvojčat a krátce po 
porodu nastalo krvácení 
do mozku. Dnes Natálka nesedí, nechodí, 
nemluví. I přes všechno je usměvavá a 
spokojená. Navštěvuje speciální ZŠ  
v Kyjově. Má ráda kolektiv dětí, poslouchá 
pohádky a veselé písničky. 
 

Sběr víček 
Dnešní rok jsme nasbírali pro Natálku 
přesně 420 kg víček. Z toho 247,8 kg 
přinesli žáci naší školy, zbytek 172,2 kg 
bylo ze ZŠ Františka Kupky.  
Rodiče nyní dostávají 8 Kč za kilo PET 
víček. Za peníze, co získají za víčka, jede 
Natálka do lázní. Ty lázně pořád zdražují. 
Letos to zdražili o 6000 Kč, takže jsou 
vděčni za každé víčko.  
Je důležité sbírat pouze PET víčka a 
nedávat tam jiná, oni jim to při třídění 
vyřadí. Co se nevykupuje, je na obrázku. 
Máme pozdravovat všechny žáky, kteří 
rodině Kuchynkových pomáhají. Jsou za 
tuto pomoc moc rádi.  

 
TATO VÍČKA NESBÍREJTE! 

 
 

NEJLEPŠÍ SBĚRAČI PET VÍČEK 

Šula Jiří                            30 kg      5.A 

Kubáčová Daniela  9,2 kg 3.A 

Marešová Zuzana      4 kg 2.A 

Tobiášková Katrin           3 kg  2.A 

Kantová Magdaléna     2,5 kg 3.A 

Vomáčková Marie     1,5 kg 4.A 

Hornof  Adam           1,4 kg 6.A 

Dašek Karel              1,3 kg 5.A 

Tom 
 
 

Podzim ve škole (Vích a Dvořáček, 2. A) 
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Soutěž ve sběru druhotných 
surovin 
Společnost WEGA recycling s.r.o. pořádala 

14. ročník soutěže ve sběru druhotných 
surovin. 

Soutěž by měla motivovat žáky k třídění 
odpadu. Za odměnu škola dostane 

potřebné finanční prostředky. 
V loňském roce bylo  nasbíráno přes 
1 750 051 Kg druhotných surovin!! 

Naše škola byla 61. ze 155 přihlášených 
škol. 

 
V letošním školním roce už máme za 
sebou podzimní sběr, který proběhl  
v týdnu od středy 20. do pátku 22. září. 
Naše škola vybrala přes 5,6 tun papíru, 
z toho bylo 3,1 tun papírové směsi a 2,5 
tuny lepenkových obalů. 
A kdo se na tomto vysledku nejvíce  
podílel? 

Tom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poř. Třída Celkem (kg)      Na žáka (kg) 

1. 1.A               1 352            46,6 

2. 4.A  1 152                    38,2 

3. 7.A     704             27 

4. 5.A     803             26,7 

5. 3.A      408             17,1 

6. 6.A     352             12,7 

7. 2.A     174                       5,8 

8. 8.A       41               2 

9. 9.A       37               1,7 

 

Která třída byla nejlepší? 
?: 

Nejlepší ve sběru papíru 
1.  Pola Tomáš    1.A 700 

2. Hušková Denisa  4.A 310 

3.  Jakicová Julie 4.A 233 

4.  Stonjek Matyáš  5.A 215 

5. Matějů Filip         5.A 214 

6. Pohlová Nikola    6.A 189 

7. Slavík Viktor          4.A 152 

8. Pithart Václav      5.A 142 

9. Peterová Linda      4.A 130 

10. Kejval David         4.A 129 

11. Hlavsa Tomáš  7.A 124 

12. Nejmanová Eliška 7.A               110 

13. Volfová Kateřina          3.A           102,5 

14. Hušková Markéta 7.A 101 

15. Hušek Adam             5.A 101 

16. Kantová Daniela 3.A 99 

17. Petr Vít             5.A  98 

18. Tomáš Matěj 5.A 94 

19. Smrčková Barbora 1.A 90 

20. Smrčková Žaneta 1.A 90 

21. Smrčková Renáta 7.A 90 

22. Czubová Sára        1.A              89 

23. Czubová Andrea 3.A 89 
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Najdi 6 rozdílů! 

 
David Zrzavý 

Učitel na hodině počtů se ptá: 
„Kdybych měl v levé ruce sedm pomerančů a  
v pravé ruce osm pomerančů, co bych měl?“ 
Pepíček se hned hlásí: 
„Velké ruce!“ 
 
Sousedka se ptá malého Toníka, který právě začal 
chodit do první třídy: „Co je tvůj nejoblíbenější 
předmět ve škole?“  
„Asi zvonek.“ 

Kreslený vtip 
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Vtipy 
„Časuj sloveso chodím!" řekla učitelka 
češtiny zkoušenému žákovi. 
„Chodím... chodíš... chodí..." 
„Rychleji!"žádá netrpělivá pedagožka. 
„Běžíme... běžíte... běží...!" 
 
Učitelka: „Teď Vám řeknu otázku. Kdo na ni 
správně odpoví, může jít domů." 
Jeden kluk vyhodí svůj školní batoh z okna. 
Učitelka zařve: „Kdo vyhodil z okna tu 
tašku!?" 
Kluk: „Já! Jdu právě domů." 

 
 

 
„Aleši, přiznej se, kdo za tebe udělal ten 
domácí úkol?"  
„Ani nevím, paní učitelko, včera jsem přišel 
domů tak unavený, že jsem šel hned spát." 
 
Moje mamka přišla do mého pokoje a říká: 
„Proč je všechno na zemi??" 
Já: „To je gravitace, mami." 
 
Pětkař přijde domů a volá: „Mámo, táto, 
dostal jsem dvojku!” 
„No výborně, a z čeho?”  
 „Z chování.” 
 
 Obrázkové sudoku 
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„Pane doktore, ten můj pes bude asi 
Sparťan.“  
„Proč myslíte?“  
„Vždy když Sparta prohrává, tak nežere a je 
skoro na umření.“  
„A co dělá, když Sparta vyhrává?“  
„To nevím, mám ho teprve půl roku.“ 
 
Při hodině tělocviku si žáci  
lehají na záda a napodobují jízdu na kole.  
"Pavlíku, proč necvičíš s ostatními?"  
"Zrovna jedu z kopce." 

 
,,Co se ti stalo, že jsi tak smutný?" 
,,Ále, náš matikář nám řekl, že pokud vejde 
do třídy dveřmi, nebudeme psát písemku." 
,,Fakt? Tak to je super týpek!" 
,,To jsem si taky myslel... Dokud dneska 
nepřišel do třídy oknem!" 
 
Baví se dva školáci: 
„Kde je Pepa?“ 
„V nemocnici.“ 
„A co se mu stalo?“ 
„Vyhrál soutěž o to, kdo se nejvíc vykloní  
z okna!“ 
 

Spojovačka 
Bety 
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Kdo je pták Exporťák? 
Čauky, lidičky! 
Já jsem pták Exporťák a budu Ti radit, jak 
přežít nejen školu. 
Můžeš se mě ptát na cokoliv. Ať už na 
dotazy ohledně školy, nebo na problémy, 
co tě trápí. 
Otázky budou vždy anonymní, takže se 
nemusíš bát, že se ti ostatní žáci budou 
smát. 

Kam s dotazy? 

Dotazy můžeš vždy odevzdat někomu 
z redakce nebo třídnímu učiteli a 
samozřejmě i paní Poulové. 
Pak tu bude i jiná možnost. Na nástěnce 
v přízemí bude zavěšená krabička a do té 
budeš moct vhazovat svoje otázky. 
Otázek můžeš napsat, kolik jen chceš.  Už 
jsem zvědavý, kdo vymyslí opravdu 
zajímavý dotaz! 

 
 

Dotaz č. 1: Co když zaspím? 
Každý někdy zaspal. 
Takže zásadní rada: Pohni sebou a honem 
do školy!!! 
Není nic horšího než klepání na dveře 
učebny se slovy: „Já jsem zaspal, 
omlouvám se.“ 
A proto si všichni nařiďte budíky!  
 

Dotaz č. 2: Jak na taháky? 
Co si budeme povídat, každý někdy použil 
tahák (včetně mě). 
Tahák musí být hodně malý a hlavně 
nenápadný. 
Nejlepší taháky jsou psány na PC -  jsou 
lehce k přečtení. 
Taháky jsou způsob, jak dostat za 1, i když 
zrovna máme v hlavě ptačí zob. Není to 
ale moc fér. 
Děcka,  ale bacha na učitele! 
Musíme být opravdu hoooodně opatrní. 
Ale radši se učte! 

 

Dotaz č. 3: Co když usnu? 
Hodiny dlouhé, přestávky krátké a ty jsi 
celou noc nespal. (důvod si domyslete) 
Lehneš si na lavici a najednou jen slyšíš 
zvuk zvonění, hlas kamaráda a při 
nejhorším hlas učitele. 
Takže nejlepší je být v deset večer 
v posteli a vypnout wifinu. 
 

Dotaz č. 4: Co ke svačině? 
Žáci 1. stupně s tímhle moc problémů 
nemají. Svačiny jim dělá jeden z rodičů, 
takže oni jen  svačinu hodí do tašky a je 
to. 
Žákům 2. stupně už svačiny rodiče 
mnohdy neudělají. A proto je jednodušší 
si zajít pro rohlíky.  
 
Vždy je tady ještě poslední možnost. 
A tou je školní bufet nebo „zdravý“ 
automat. 
Otevírací doba bufetu je pořád stejná – 
ráno po půl osmé a odpoledne kolem 
druhé. 
 

Připravuje: Lednička 


