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Milí čtenáři, 
jak to bylo v prvním čísle, tak se to opakuje i v tom druhém. A 
zase to nestíháme!  Přesto se určitě těšte na náš druhý pokus a 
sami si zhodnoťte, jak časopis vypadá. Ani v tomto čísle nebudou 
chybět minirozhovory, vtipy, zábava atd. Seznámíme vás  
s redaktory - šéfredaktoři druhého čísla jsou Matěj Michalík 
s Tomášem Šmídou. Přinášíme zprávy ze tříd, anketu na téma 
„Není tabule jako tabule", naši speciální rubriku Rady ptáka 
Exporťáka a tentokrát se budeme věnovat i sportu, a to konkrétně 
florbalu, ve kterém se dařilo i nedařilo. 

Užijte si krásné Vánoce – třeba při čtení druhého čísla našeho časopisu! :) 
                                               Za celou redakci Dáda 

 

Co byste o nás měli vědět 

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

  
 
 
 

 

 

Ahoj, já jsem Matěj Michalík. Budu se 
podepisovat jako Maty. Mám rád svého 
psa a morče. Nemám rád podzim a čtení. 
Těším se vždy na prázdniny. 
 

Ahoj, já jsem Tomáš Šmída. Budu se 
podepisovat jako /šmajda/. Je mi 14 let. 
Mám rád zvířata, mám doma psa, želvu, 
papoušky, burunduka, kočku, hada. Těším 
se také na prázdniny.  
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Není tabule jako tabule 
V naší škole je spousta tabulí. Nemůžete 
se v nich vyznat? My vám poradíme.  
Takže asi nejoblíbenější jsou tabule 
interaktivní, to je nad tabulí datový 
projektor, učitel pracuje na notebooku a 
má spoustu možností (internet, programy 
aj.). Takové jsou skoro ve všech třídách jak 
na 1., tak i na 2. stupni (viz fotografie). 

 
Tabule se využívá i při zápisu do 1. třídy. 

 
Na tabuli v učebně chemie prezentují 
deváťáci své závěrečné práce (na obr. 
Jaroslav Linhart, 2016). 
 
Dále máme ve škole bílé tabule na fixy, 
které jsou navíc magnetické. 
Pak jsou další, které jsou také magnetické, 
ale jsou zelené a píše se na ně křídami. 
A pak tu jsou původní dřevěné tabule na 
křídy, jako třeba v dílně, ve 3. a 4. třídě či 
v občanské výchově (218).  
 

Naše otázky:   

Jaké tabule ti jako žákovi nejvíc vyhovují 
neboli které jsou nejlepší ? 

- Interaktivní tabule. Nemusí se mazat. 

- Nová zelená tabule ve fyzice, protože se 
to dá dobře přečíst. 

- V dějepise ta na fixu, protože se nejlépe 
maže . 

- Interaktivní tabule v učebně 208, protože 
je na ni dobře vidět – myslí si to téměř dvě 
pětiny žáků. 

- Nejraději mám tabule interaktivní, 
protože písmo na nich je nejlépe vidět a 
učitel vás většinou nevyvolává k tabuli. 

- Fixová tabule - dobře se na ni píše a 
dobře se z ní čte.  

- Ty interaktivní.    
 

Ve které třídě je momentálně nejhorší 
tabule neboli kterou byste vyměnili? 

- V občance. Je už hodně stará a ošklivá - 
na tom se shodli skoro všichni žáci. 

- V učebně dějepisu (208), protože se na ni 
špatně píše kvůli tomu, že není přidělaná 
na stěně, ale je jen na stojanu. 

 
Za mikulášskou skupinou je klasická tabule 
(3. A).             /šmajda/ 
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1. A – Jak se zlepšujeme 
Co už umíme 
V ČJ už žáci umí všechny samohlásky a 
souhlásky m, l, v, t, s, j, p. Prvňáčci čtou a 
píšou slabiky, čtou i celé věty a psali diktát 
jako přepis. Zkoušeli luštit čtyřsměrku a 
hráli hru Mouchy (plácačkou na mouchy 
označují na tabuli hledanou slabiku). 
 

V hodinách matematiky umí sčítat i odčítat 
do 5 a soutěží O početního krále, O 
zmrzlíka. Porovnávají sílu zvířátek dědy 
Lesoně a staví také krychlové stavby. 
Pomalu se učí i sčítání a odčítání do 10. 
 

V prvouce žáci probírali téma rodina a 
Vánoce.  
 

V pracovních činnostech vyráběli Mikuláše 
a čerta jako dovednostní hru (pohárek 
s korálkem).   
  

Kde jsme 
všude byli 
16.11. třída 
byla 
v tělocvičně na 
koncertě. Více 
informací na 
stránce 16. 
22.11. třída 
navštívila loutkové divadlo a zhlédla 
pohádku O Krakonošovi. 

 

Přestup 
1. prosince opustila třídu Terezka Černá. 
Důvodem přestupu je stěhování do ne 
příliš vzdálené Solnice. Terezka na 
památku dostala knížku o kreslení 
s věnováním a podpisy všech žáků třídy. 

 
Hodina matematiky podle Hejného 

Minirozhovor  
s Nelou Zamastilovou  
a Natálkou Drašnarovou 
Jak se těšíte na Vánoce? 
- Joo, moc. 
- Ano, těším se. 
Co máte na Vánoce k večeři? 
- My máme kapra, řízek i klobásu. 
- K večeři máme řízky. 
Co byste chtěly od Ježíška? 
- Já bych chtěla modelínu. 
- Já bych si přála 
Lego Friends.  
Máte živý, nebo 
umělý 
stromeček? 
- My máme živý 
a těším se, až ho 
budeme zdobit. 
- My máme 
stromek taky 
živý.  

Lednička 
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2. A – Čteme knížky 
V hodinách čtení jsme přečetli knihu 
Daniely Krolupperové – Sísa Kyselá, která 
nás velmi bavila, neboť je ze školního 
prostředí.  
Všichni druháci se ve čtení zlepšují a těch, 
co už umí číst plynule, výrazně přibývá. 
Cvičíme i tiché čtení s porozuměním, kdy 
plníme nejrůznější úkoly a za odměnu je 
pak zašifrovaná tajenka, či obrázek.  
V hodinách slohu jsme se pokoušeli o 
hádanky pro kamarády, popisovali jsme 
zvířata tak, aby je ostatní poznali – viz 
ukázka: 

 
Ela Ouřadová 
 
V matematice počítáme již do 
100 a moc nás to baví.  
V hodinách hudební výchovy 
jsme se připravovali na 
pěveckou soutěž. Všichni si 
vybrali písničku a tu celé třídě 
zazpívali. Opět bylo těžké vybrat 
jen 5 dětí do školního kola, 
vystupovat by mohlo dětí deset. 
Ve školním kole nás zastupovali: 
Zuzanka Marešová, Esterka 
Galková, Katrinka Tobiášková, 
Kačenka a Adélka Pitašovy a Jiřík 
Vogl.  

 
 

Rozhovor se Sofií Šrolovou, Adélou 
a Kateřinou Pitašovými 
Chodí k vám čerti a bojíte se jich? 
A,K,S: Jo, chodí k nám, ale nebojím se jich. 

Co byste chtěly k Vánocům? 
A,K: My bychom chtěly hodinky. 
S: Já bych chtěla jednorožce :D 

Co večeříte na Vánoce? 
A,K,S: Kapra a bramborový salát. 

 

A máte umělý, nebo živý stromeček? 
A,K,S:  Živý. 
 

 * Ananas* 
Svatomartinská husa (Adéla Pitašová)  
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3. A – Vánoce 

Minirozhovor s Natálkou 
Co máte na Vánoce k večeři? 
Máme rybí polévku a k hlavnímu jídlu 
máme klobásu nebo kapra. 

Co pečete za cukroví? 
Doma pečeme rohlíčky, hvězdičky a 

perníčky.       

Jaký máte 
stromeček? 

Máme živý stromeček. 
A Ježíšek nám ho nosí 
nazdobený. 

Co si přeješ od 
Ježíška? 

Letos si přeju LEGO 

Friends a Kopýtko. 

                                     Natálie Bartošová 
 

 
 

 
 

V listopadu třída 3. A 
navštívila v rámci 
prvouky radnici, kterou také žáci kreslili -
obrázek M. Kantová.  

Také navštívili 
Martinské trhy 

v DDM Dobruška.  

V českém jazyce se 
už chystají na 
vyjmenovaná slova a 
ve čtení hodně čtou 
vlastní knihy. Velice 
pilná jsou zejména 
děvčata, ve třídě mají 
celou zadní stěnu 
čtenářských listů (na 
obrázku je práce 
Andrey Daňkové).  

V matematice se 
stále učí násobilku, některým to totiž moc 
nejde. 

Třetí třídě už skončilo plavání, místo toho 
mají tělocvik v tělocvičně. 

Ve školní soutěži Pulický vrabec z třeťáků 
vyhrála Magda Čtvrtečková, která vyhrála 
už v první třídě. 

 A v úterý 5. prosince do naší třídy přišel 
Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Všichni 
jsme zazpívali a děvčata jim zahrála i na 
flétničky.                                             Domka  
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4. A – Vánoce se blíží 
Po třech měsících školy navštěvuje 4. A 
nečekaně ve zdraví všech 27 žáků. Čtvrťáci 
byli 21. listopadu navštívit městskou 
knihovnu a zúčastnili se pěvecké soutěže 
Pulický vrabec. Žáci ze čtyřky se jako 
všechny ročníky byli podívat na 
představení středověkých hudebních 
nástrojů. O češtině čtou knížku Pohádky 
z Orlických hor od pana Lukáška a probírají 
stavbu slova. Ještě k tomu jim začali plést 
hlavu VELKÁ a malá písmenka na začátku 
slov. Při matematice samozřejmě sčítají a 
odčítají a v geometrii budou probírat 
tělesa. Při Aj doplňovali rozhovor a při 
jedné hodině hráli hru Scrable. O 
pracovních činnostech dokončili veselá 
písmenka začínají s vánočním vyráběním 
(řetězy, věnce, postavičky atp.). Na těláku 
holky tancují na různé písničky a kluci hrají 
vybíjenou. Kluci se také účastnili turnaje 
ve florbale. Paní Maixnerová je učí o 
přírodovědě hospodářská zvířata a o 
vlastivědě o Karlu IV., zvaném Otec vlasti. 
Při hudebce zpívají vánoční koledy a písně, 
aby byli připraveni na zpívání na schodech. 
O výtvarné výchově malovali obrázky 
zimní krajiny, sněhuláků a čertů. 

Co jiného? 
Ve školním kole pěvecké soutěže Pulický 
vrabec se Linda Peterová umístila na 2. 
místě. O týden později se zúčastnili 
koncertu pravěkých a středověkých 
hudebních nástrojů, které byly vyrobené 
z rohů zvířat, např. z berana, kozy, krávy, 
bizona,  muflona atd. 
 

Čtvrťáci si povídali také o rozsvěcení 
vánočního stromu na náměstí, které se 
konalo 3. prosince.  
 

 

Hrátky s verši v městské knihovně 
V úterý 21. listopadu vyrazili čtvrťáci do 
městské knihovny. Nejprve si povídali o 
básničkách. Pak jim paní knihovnice jednu 
přečetla a měli si něco zapamatovat. 
Potom si sami vymýšleli básničky na určitá 
slova. Nakonec si knihovnu prohlédli a 
někteří si vzali přihlášku, aby do ní mohli 
chodit a půjčovat si knížky. 
 

Zprávy ze třídy sepsali  
Majda Ovčariková, František Vích  

a paní třídní učitelka Matyasiková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtvrťáci v městské knihovně 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek sněhuláka od Viktora Slavíka a 
obrázek zimy od Františka Vícha. 

Dáda 
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Rozhovor s Nellou Felcmanovou 
Jistě sis všimla, 
že vyšlo 1. číslo 
našeho 
časopisu 
EXport. Co se ti 
v 1. čísle nejvíce 
líbilo?  
No já nevím… Já 
jsem to ještě 
nečetla :D  
 
Za chvíli už 
máme Vánoce, 
tak co by sis  
přála pod 
stromeček? 
Přála bych si Huawei a žíněnku. 
 
K vánoční večeři už si dneska každý jí 
podle své chutě, tak co jíte vy? 
Lososa a taťka má kapra. 

                         Za rozhovor děkuje „Dáda“ 

Mikuláš u čtvrťáků 
Také do čtvrté třídy přišla 5. prosince 
mikulášská 
skupina 
s nadílkou. 
 

Pulický vrabec 

 
 

1. místo   Marešová Zuzana 
  Čtvrtečková Magdaléna 
2. místo  Pitašová Adéla 
  Radová Kristýna 
3. místo  Daňková Andrea 
  Czubová Sára 

 
 

1. místo  Radová Eliška 
2. místo  Matoušková Veronika 
  Peterová Linda 
3. místo  Žabenská Adéla 

 
Letošní pěvecká 
soutěž prvního 
stupně se konala 
10. listopadu. 
Všechny výkony 
byly skvělé!  
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5. A – Samá akce 
9. 11. se páťáci zúčastnili soutěže 
Pulický vrabec. Z jejich třídy 
vyhrála první místo Eliška Radová  
s písní Ztracená bloudím od 
Verony. 16. 11. byli v naší 
tělocvičně na koncertu SoliDeo a 
všem se to moc líbilo a odnesli si 
pozitivní zážitky. 21. 11. šli s paní 
učitelkou a čtvrťáky do městské 
knihovny. Skládali tam verše a paní 
knihovnice jim četla básničky. Také si 
mohli prohlédnout knížky, časopisy, 
dokonce i celou knihovnu a velmi si to 
užili.  

Minirozhovor  
s Adélou 
Žabenskou  
 Líbilo se ti první 

číslo časopisu? 

Ano, docela se mi 

líbilo. 

A co nejvíce?    
Nejvíce se mi líbily fotky. 
 

Těšíš se na Vánoce? 

Ale jo, docela se těším. 
 
Co máte obvykle ke štědrovečerní večeři? 
Jelikož nejím ryby, tak řízek a salát.  

Jaký dárek si přeješ? 
Robota, co za mě bude vyklízet myčku, a 
velkého plyšového medvěda.  
                       
               Za rozhovor děkuje Annie 

Kreslená 
věta 
V češtině pořád 
procvičují 
pravopis a 
vyjmenovaná 
slova. V matice 
dokončují 
geometrii a 
počítají různé 

příklady. Na tělocviku s panem učitelem 
Mackem hrají florbal, vybiku a často 
běhají. O hudebce zpívají karaoke. Na 
výtvarce kreslili krtky a vytrhávali kousky 
papírů na sněhuláka, taky dostali větu, 
kterou museli dokončit, a pak podle 
dokončené věty nakreslit obrázek.  

 
 
 

 
 Verča Matoušková 

 
Annie  
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6. A - Co je nového?   
V šesté třídě se nic nezměnilo. Tedy vlastně 
ano - p. u. Macek zavedl pro své žáky 
červené a zelené smajlíky. Na zelené píše, 
co se žákům povedlo, a na červené jejich 
prohřešky. 
 

Šesťáci v přírodopisu probrali bakterie a 
viry a následně z nich psali test. Také 
vyráběli jogurt, který si potom mohli sníst.  
V matematice se učí sčítat, odčítat, 
násobit a dělit desetinnými čísly. Prý to 
pro ně není zas tak těžké, a tak většina 
třídy dostává z desetiminutovek jedničky. 
O informatice stále pracují na animacích a 
vytvářeli představu jejich pokojíčku. 
V dějepisu probírají, čím se živili a co uměli 
lidé v Mezopotámii. Při tělocviku se 
věnovali gymnastice, dělali kotouly, skákali 
přes kozu a měli také hrazdu. Někteří žáci 
se zúčastnili turnaje ve florbalu, bohužel 
byli třetí a nepostoupili. Při pracovních 
činnostech chodili na školní pozemek, nyní 
stavěli se stavebnicí Merkur a vystřihovali 
ozdoby na okna. Při výtvarce kreslili listí, 
pak dělali krabičky s vánočními kresbami. 
S paní Novotnou také navštívili městskou 
knihovnu. Při zeměpisu probrali stavbu 
Země a psali test z map. 
 

 
                  6. a 7. třída na florbalu 

Bety 

 

Minirozhovor s Lucií Smažíkovou a 

Bárou Zelenou 

Co se vám líbilo na časopisu? 
Lucie a Bára: Mléko, křížovky a vtipy. 

Co si přeješ k vánocům? 
Lucie: Mobil. 

Jakou máte štědrovečerní večeři? 
Lucie: Kapra. 

Bára: Kuřecí řízek. 

 
                 Za rozhovor děkuje Bety! 

Čertovský den 
V úterý 5. 12. se konal Čertovský den, 
který se většině šesťáků líbil. Žáci si rádi 
zasoutěžili a zatancovali podle deváťáků. 
Prohlédli si masky ostatních dětí a sami se 
pochlubili zajímavými kousky. 
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7. A - Jak je ve třídě 
Tělocvik 
Každé úterý 3. a 4. hodinu mají tělesnou 
výchovu. Tento měsíc hráli v sokolovně 
fotbal. V listopadu 6. a 7. třída šla do školy 
Františka Kupky na florbalový turnaj. 
Poslední zápas hráli s Českým Meziříčím, 
s kterým bohužel prohráli 2:1. Nakonec 
skončili třetí. Nemají rádi číslo 45, protože 
tolik sekund zbývalo do konce v době, kdy 
by s Meziříčím vyhráli. 

Recitace 
Recitační soutěž byla 15. 11. ve třídě 
ruštiny. Byli rozděleni na 2 kategorie (6. a 
7. třída, 8. a 9. třída). Ze 7. třídy tam byli 
Vojta Kaván, Max Kavka, Adéla Kubalová a 
Lucie Zelená. Bylo to těžké vybrat, ale 
v menší kategorii vyhrála Nicol Ježková a 
ve větší kategorii Eliška Mikačová.  

Solideo 
Dne 16. 11. šla 7. A a celý 2. stupeň do 
tělocvičny na výchovný koncert SoliDeo. 
Ukazovali různé hudební nástroje z rohů 
zvířat. Na konci vybrali dobrovolníky, dali 
jim 5 otázek. Soutěžilo se o CD nahrávky 
Solidea. Z naší třídy vybrali Vojtu Geržu a 
z osmičky Lenku Moravcovou. Všechny 
otázky věděli, a tak dostali CD. Bylo to 
dobrý.  

 
Při UVČ vyřezávali dýně. 

 

Malý rozhovor s Vojtou Geržou 
Co se ti nejvíc líbilo 
v časopise?       
Vtipy.  

Co chceš pod stromeček?  
Koně. 

Jakou máte doma 
štědrovečerní večeři?                                                   
Kapra s bramborovým 
salátem. 
 

 
Informatika 
Znovu si opakují práci v programech excel 
a word. Dělají zajímavé úkoly, nyní 
pracovali na tabulkách o průměrech. 
 
LDV 
V LDV se učili texty. Pan učitel Mach jim 
zadal, ať cvičí nějakou scénku na vlastní 
téma. Také hráli hru na hádání postav. 30. 
listopadu byli na exkurzi v loutkovém 
divadle, kde si zkusili vodit loutky. Všichni 
se těšíme, co letos sedmáci připraví za 
divadlo . 

                         Napsal:/šmajda/ 
 

Obrázek Vojty Španiela 
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8. A –  Zajímavý koncert 
Dne 16. 11. 2017 jsme šli do tělocvičny 
v naší škole. Bylo to moc zajímavé a pán 
hrál hezky. Hrál na různé nástroje, např. 
dvojručku, jednoručku a dudy.  

Chemie 
Při chemii jsme probírali vzduch a vodu. 
Dělali jsme krystalizaci modré skalice a 
pokus se nám celkem povedl. První dva 
měsíce jsme psali malé testíky na prvky. 

Anglický jazyk 
Anglický jazyk máme třikrát týdně. Paní 
učitelka nám dává úkoly z pracovního 
sešitu a občas i ze čtení. Když ho splníme, 
tak se přihlásíme a dostaneme malou 
jedničku a někdy i dvojku. Za splněný úkol 
dostaneme zelený puntík a za nesplněný 
úkol zase černý. 

Estetická 
výchova 
Malujeme tři 
krále. Někdo se 
postavil na stůl 
a pózoval. A ti ostatní ho obkreslovali na 
papír. Před dvěma týdny jsme malovali 
starověký Řím a koukali jsme se na Souboj 
Titánů. Podle filmu jsme psali výpisky.  

Obrázek: M. Langerová 

Ruština 
O ruštině jsme byli všichni zkoušeni 
z básničky, kterou jsme se museli naučit 
přes víkend. Básnička byla velmi 
jednoduchá a skoro všichni jsme dostali 
jedničku - až na pár výjimek. Někdy 
píšeme i do Rychlého startu, což je 
pracovní sešit na dva roky. 

Němčina 
Začali jsme probírat členy v rodině a 
místnosti v domě. Psali jsme testík na 5. 
lekci. Daniel Mutina nikdy není připraven 

na hodinu . Podobným případem je i 
Tomáš Červený. Celá třída pracuje 
v pracovním sešitě. 

 /Maty/ 

Malý rozhovor s Vojtou Linhartem 
Co se ti nejvíce líbilo 
v časopise? 
Vtipy a rozhovory. 

Co si přeješ pod 
stromeček? 
Nový mobil a tričko 
s Deadpoolem. 

Co máte k večeři na 
Štědrý den?  
Bramborový salát s kaprem a řízkem. 

Za rozhovor děkuje /Maty/ 

 

Osmička v laboratoři  
14.11. jsme se s paní učitelkou 
Maixnerovou vypravili na gymnázium do 
laboratoře, abychom si zkusili destilaci.  
V laboratoři s námi byl i pan učitel Dyntar, 
který nám s tím pomáhal. Po sestavení 
všech potřebných nástrojů (dalo nám to 
velmi zabrat :D), jsme začali dělat pokus. 
Všem se povedl a taky to všechny bavilo :) 
Paní učitelka slíbila, že nám všem dá 
jedničky za aktivitu.   Annie 

   



  OKÉNKO DO TŘÍD 

13 

9. A – Návštěvy ze středních 
škol 
V listopadu naše třída zhlédla představní o 
historických hudebních nástrojích. Byly 
zde nástroje jako různé píštaly z rohů 
zvířat, bubny, a dokonce i dudy  
z močového měchýře prasete. Dále jsme 
měli přednášku ze školy Podorlické 
vzdělávací centrum, která každému 
udělala obrázek o tom, jak se na dané 
škole vyučuje a co se přesně učí. 
Nechyběla ani přednáška novoměstské 
průmyslovky, která byla dle mého názoru 
o něco zajímavější, protože jsme si mohli 
vyzkoušet různé technické věci jako 
skládání počítače, či sledovat tisk z 3D 
tiskárny. Součástí této školy je u cukrářský 
obor, žáci si mohli tedy vyzkoušet i 
modelování z cukrové hmoty, což bavilo 
hlavně holky. Dorazili i zástupci jiných škol, 
těm už stačilo méně času. Většinou nás 
zvali na dny otevřených dveří.  
Řekl bych, že se hodně žákům konečně 
rozsvítilo, protože jsme začali dostávat 
naše průběžné výsledky, které se možná 
nebudou moc lišit od pololetí, které už se 
blíží. Známky na pololetí jsou pro celou 
třídu velmi důležité, protože se i podle 
nich rozhoduje, jestli se daný žák dostane 
na jím zvolenou střední školu.  

 

Rozhovor  
s Klárou Vdoviakovou 
Co se ti nejvíce líbilo v časopise? 
Líbily se mi vtipy, 
fotky a články o 
třídách.  

Co si přeješ pod 
stromeček? 
Knížky, oblečení 
a také nějakou 
drogerii.  

Co máte k večeři na Štědrý den? 
Pstruha a bramborový salát, klobásu a 
bramborovou kaši s ovocným kompotem. 

Čertovský den 
5. prosince proběhl Čertovský den, bylo 
velmi zajímavé sledovat to z pohledu 
člověka, co se podílí na organizaci 
takovéto akce. Já jsem pouštěl 
doprovodnou hudbu, jiný předtancovával, 
někdo pomáhal se soutěžemi a někteří se 
vydali za dětmi na první stupeň a do 
mateřských škol v rámci projektu 
MIKULÁŠSKÉ SKUPINY. Čertovský den se 
poměrně vydařil a všem se nám moc líbil 

.           Marián Trpkoš, 9. A 
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Projekt Čertovský den zahájily mikulášské 
skupiny.  

  

 
Mikuláš, čert a anděl vyrazili do školky 
k poště, do Valu a do Hastrmánka. Některé 
malinké dětičky se možná i trochu bály.  
 

 
Druhá skupina zamířila za dětmi do školky 
Za Univerzitou. 
 

 

 
Třetí skupinka chodila po naší škole. Přišli  
také do první třídy. Čerti měli v pytli 
nějaké dobrůtky. 
 
 

 
Andílci ze druhé třídy se vyfotili  
s Mikulášem a andělem.  
 

 
Čertů, mikulášů a andělů byla plná škola… 
Tohle je obrázek ze třetí třídy. 
 

Text /Maty/. Foto J. Frýda, J. Sedláček a P. Poulová 
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Foťte (a kreslete) houby 2 
Vracíme se ještě k článku z minulého čísla. 
Žádné fotky hub nám nedorazily. To jsme 
trochu předpokládali a poradili jsme si po 
svém. Abyste o své houby nepřišli, máme 
pro vás tři zajímavé záběry: 
  

 
První záběr je dílem naší redakce a houba 
byla vyfotografována 29. listopadu 2017 
v učebně informatiky. 
 

Na další houby jsme narazili v přízemí ve 
vestibulu. Bylo jich tam hodně, ale my 
jsme pro vás vybrali tyto dvě: 

    
Lukáš Hartman a Žaneta Smrčková z 1. A 

Soutěž IT-SLOT (informatika) 
Soutěž probíhala 21. a 22. listopadu a 
psala ji 8. a 9. třída. Na test jsme dostali 30 
minut a mohli jsme odpovědi hledat na 
internetu.  

VÝSLEDKY  

(v závorce celkové pořadí v soutěži škol) 

Kluci 

1. David Tomáš – 8.A (62.) 
2. Marián Trpkoš - 9.A (79.) 
3. Matyáš Hajdúch - 9.A (153.) 
4. David Stojka – 9. A (303.) 
5. Tomáš Buryanec – 8. A (492.) 
6. David Zrzavý – 8. A (495.) 

Holky 
1. Lenka Moravcová - 8.A (545.) 
2. Alžběta Balcarová - 8.A (903.) 
3. Anna Linhartová - 8.A (1472.) 

*Ananas* 

 Tom 
 

   

Nové webové stránky školy 
Naše škola si pod stromeček nadělí zajímavý dárek: 

do provozu budou uvedeny úplně nové internetové stránky. 
Adresa nových stránek je www.zspulicka.cz 
a měly by vyhovovat i uživatelům mobilů. 

http://www.zspulicka.cz/
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SoliDeo 
Jak už víte ze zpráv ze tříd, dne 16. 11. naši 
školu navštívila skupina SoliDeo. Byly se na 
ně podívat všechny třídy. Sešli jsme se 
v tělocvičně, když jsme se ztišili, začal celý 
program. Pan Rejman nám začal ukazovat 
různé dechové nástroje a jeden strunný - 
byla to kobza. Ukazoval nám gemshorny - 
hudební nástroje ze zvířecích rohů. Zahráli 
nám na dudy a na gemshorny z antilopy, 
berana, muflona, kozla a mnoho dalších. 
Všem se to líbilo. Nakonec si vybral dva 
dobrovolníky a položil jim 5 otázek, když 
odpověděli správně, dostali CD. 

 
                                                          *Ananas* 

Noc divadel 
Noc divadel je jedním z největších 

divadelních svátků v Evropě. V České 
republice se slaví od roku 2008, vždy 
každou třetí sobotu v listopadu. Cílem 
projektu je zviditelnit nejen jednotlivé 
divadelní scény, ale i divadlo jako takové. 
Do projektu se zapojilo kolem 40 českých 
měst. Během odpoledních a večerních 
hodin divadla připravila pro návštěvníky 
pestrý program - komentované prohlídky 
interiéru a zákulisí, koncerty, autorská 
čtení, autogramiády a mnoho divadelních 
zážitků. 

S rodiči jsem naštívil Klicperovo 
divadlo v Hradci Králové, které bylo do 
projektu zapojeno. Divadlem nás provázel 
herec Josef Čepelka. Provedl nás hlavní 
scénou, hledištěm i jevištěm, dámskou i 
pánskou šatnou s výstavou paruk, 
technickým zázemím i V.I.P. salonkem 
herců. Hlediště pojme až 400 diváků, 
opona i kulisy se ovládají ručně. Vime už, 
kde je v divadle forbína a kde stojí portál. 
Dozvěděli jsme se, jakou funkci má 
v divadle inspicient a vlásenkář a k čemu 
herci používají interkom. Klicperovo 
divadlo pořádá ročně kolem 80 zájezdů do 
dalších českých divadel. 

Projekt Noc divadel byl velmi 
zajímavý a poučný. Jsem rád, že jsem se ho 
zúčastnil. Příští rok tuto akci opět 
navštívím.  

Napsal: Daniel Horký, 6. A 
K tisku připravil: Tom 

Olympiády 
Žáci 9. a 8.třídy měli možnost zúčastnit se 
školního kola olympiády z ČJ a dějepisu. 
Dějepisnou olympiádu však psali jen žáci 9.A. 
Olympiáda z češtiny se konala 28. 11. a 
dějepisná olympiáda se konala o den později, 
tedy 29. 11. Žáky na prvních dvou místech čeká 
okresní kolo, které se bude konat v Rychnově 
nad Kněžnou. 

Výsledky dějepisné olympiády: 
1. místo   Marián Trpkoš 
2. místo  Ondřej Kohoutek 
3. místo     Eliška Mikačová 
4. místo  Filip Šaroun 

Výsledky olympiády z češtiny 
1. místo  Aneta Hornofová (24 b.) 
  a Alžběta Balcarová (24) 
3. místo   Eliška Mikačová (23) 
4. místo  Ondřej Kohoutek (21) 
5. místo  Lenka Moravcová (18)  
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Školní kolo recitační soutěže  
2. stupně 
Dne 22. 11. se konalo školní kolo recitační 
soutěže stejně jako každý rok. Zúčastnilo 
se celkem 20 žáků. Žáci byli rozděleni do 
dvou kategorií: šestka se sedmičkou a 
osmička s devítkou. Básničky všech 
soutěžících byly pěkné. Objevily se tam 
například básničky: Vodník od K. J. Erbena, 
Co je štěstí od Hejduka a Metro na 
zahradě od Nohavici. Ale vítěz je vždy jen 
jeden. 

Vítězkou v mladší kategorii se stala Nicol 
Ježková s básničkou V sítích od Šolcové. A 
ve starší kategorii zvítězila Eliška Mikačová 
s textem Bratříčku, zavírej vrátka od Kryla. 
To ale není všechno! Ještě se uděluje cena 
diváka. Všichni soutěžící mají možnost 
volit jednoho žáka z mladší kategorie a 
jednoho žáka z té starší.  Tuto cenu získaly 
Nicol Ježková a Aneta Hornofová.                                                                

 
Bety

 

 
Nicol Ježková (1.), Lucie Zelená (2.), David 
Hůlek (3.) 

 

 
Eliška Mikačová (1.), Magda 

Schmoranzová (2.), Alžběta Balcarová (3.)  

Rada školy 
Každá škola musí mít svoji školskou radu. Ta naše ji má taky a naše rada je tříčlenná. 
Ti členové pracují 3 roky. A po třech letech jsou volby školské rady. V listopadu se 
konaly volby do školské rady. Jednu třetinu jmenuje zřizovatel školy. Druhou třetinu 
volí učitelé a poslední třetinu volí naši rodiče. Volby probíhaly v den, kdy byly i třídní 
schůzky a konzultace. Od ledna 2018 bude rada pracovat ve složení: Petr Sadovský, 
Petra Poulová a Lucie Hornofová.             /Maty/ 
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Co nás zastavilo? 
25. října měl pan učitel Frýda na starosti 
žáky z 8. A a 9. A. Ráno vyrazili od školy a 
zamířili na horní školu změřit svoje síly se 
Skuhrovem, Gymnáziem Dobruška a 
Českým Meziříčím. Chlapci si vedli 
výborně, když porazili všechny tři soupeře 
a postoupili do velkého okresního kola. 
Velké okresní kolo se konalo v Rokytnici 
v Orl. horách. Naše škola se v konkurenci 
Rychnova nad Kněžnou, Voděrad, Kostelce 
na Orlicí, Gymnázia Dobruška, Doudleb 
nad Orlicí, Rokytnice v Orlických horách a 
Solnice neztratila. 1. místo obsadila 
domácí Rokytnice, 2. místo docela 
nečekaně Rychnov nad Kněžnou a na 3. 

místě se umístila Základní škola Pulická, 
4. místo obsadilo Gymnázium Dobruška. 
Náš tým měl sice velké ambice postoupit 
do finále, ale domácí Rokytnice s „malou“ 
přízní rozhodčího nám nedovolila 
postoupit. Zápas o 3. místo už neměl 
takový zápal, jako by mělo finále. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golman: Mutina 
Zleva: Zelený, Zrzavý, Kohoutek, Matějka, Eimann, 
Šaroun, Fiala, Špaček, Stojka a Michalík 

Florbalových turnajů se zúčastnila i 6. a 7. 
třída. Chlapci skončili už v prvním kole, 
které se hrálo v hale školy ZŠ Františka 
Kupky. Poslední zápas, který hráli o postup 
s Českým Meziříčím, nezvládli a žádný 

postup do okresního kola se bohužel 
nekonal.                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golman Španiel 
Horní řada zleva: Štěpán, Šála, Plechatý, Tošovský, 
Hlavsa, Pekárek, Hejzlar a Gerža 
Dolní řada zleva: Sobotka a Matějů 

Hráči 3., 4. a 5. třídy hráli v Rokytnici ČEPS 
Cup, ve kterém skončili na 2. místě, když 
prohráli ve finále s Kupkou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golmani: Dušánek, Marek 
Zleva: Vaněk, Matějů, Pithart, Fiala, Zrzavý, Králíček a 
Dusílek 

V poslední řadě hrály i holky ze 4. a 5. 
třídy, které skončily na smolném 4. místě.  

Golmanka: Peterová 
Horní řada zleva: Marešová a Hašková 
Dolní řada zleva: Felcmanová, Ficencová a Hušková  

Dáda     
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Mikuláš Adély Řezníčkové (1. A) 
a čert Šárky Krajčovičové (4. A) 

Výzdoba dveří  
2.   a 3. třídy   

Poznáš mě? 
V sedmičce v informatice se dělá spousta 
zajímavých věcí. Již jste se setkali s našimi 
rozdíly, ale to není naše jediná práce, 
kterou jsme zpracovali. Na konci roku jsme 
vytvářeli své portréty podle fotek.  

 
Zkus si tipnout, kdo je na tomto obrázku. 
Máš čtyři možnosti:  

a) Tomáš Šmída 
b) David Tomáš 
c) Martina Vomáčková 
d) Matěj Michalík. 

Annie a Bety 
 

 

Spočítej Exporťáky! 
Kolik ptáků Exporťáků jsi napočítal v tomto 
čísle? Počítej jen obrázky shodné s titulní 
stranou, může být i otočený. 
 

Správné řešení obou úkolů 
najdete na str. 23. 

 

    
Čerti: Vojta Domorád (2. A) a Jan Dubánek (3. A) 

 
Simon Švorčík (2. A) a keramický kroužek 
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Rozdíly a vtipy 
Přijde v zimě pán domu z venku a ptá se 
sám sebe: „Co jsem to chtěl? Aha, najíst 
se.” Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít 
se.” Napije se a říká: „Ne, to také není ono. 
Už to mám, chci se vykoupat.” Vykoupe se 
a říká: „Ne! Už to mám, chci si sundat 
lyže!”

   
Lyžař narazí do stromu a začne na něj 
padat sníh. Borec vítězoslavně vykřikne: „A 
pak že nesněží!” 
 

„Arnošte, nechoď na tu sjezdovku,” 
domlouvá lyžaři před hotelem manželka. 
„Vždyť už skoro všechen sníh roztál - někde 
se zabiješ!” 
„Neboj,” uklidňuje ji Arnošt. „Beru si vodní 
lyže.” 

 
Najdi 6 rozdílů 
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Obrázkové sudoku 

„Kde jsi byl na služební cestě?” 
„Skoro celou zimu na Sibiři.” 
„A nebyla ti zima?” 
„Trochu ano, ale nevyspal jsem se, jak 
celou noc drkotala ve skleničce zubní 
protéza!” 
 
„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, 
doly.” „A splnil ti přání?” „Ano, koupil mi 
atlas hor...” 

 

Česká televize šetří, a proto nebude o 
letošních Vánocích vysílat pohádku 
Zlatovláska. Nahradí ji pohádka 
Stříbrokráska.  
 
„Co se stalo tvému manželovi?“ „On se 
každé Vánoce koupe s kaprem ve vaně.“ 
„No a?“ „Ten trouba zapomněl, že letos 
máme žraloka.“ 

Všechny vtipy připravila Bety  
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Kreslený vtip 

 
Dva sněhuláci. 
První: „Podívej, chumelí.” 
Druhý: „To je otrava, ale alespoň nám 
padají náhradní díly.” 

 
 
 

 „Pane Švejnoho, prý 
jedete autem zítra 
do Alp. Nemohl 
byste mi tam odvézt 
spací pytel?” 
„Beze všeho, ale jak 
si ho tam 
vyzvednete?” 
„No, kdyby vám to 
nevadilo, tak já bych 
byl v tom pytli.” 
 
Víte, jací lidé jsou 
nejmenší na světě? 
Silničáři. Napadne 
pět centimetrů 
sněhu a už nejsou 
vidět. 
 
 „Co vás tak táhne na 
hory?” ptá se mladík 
slečny. „Lanovka.” 
 
Chlapec s matkou 
spatří v horách psí 
boudu: „Podívej, 
mami, horská 
bouda!” 
 

Turisty na cestě do 
hor napadne hrozný 

Yetti a už se chystá 
zašlápnout jejich 

auto, když zarazí nohu těsně nad kapotou. 
„Proč nás nezašlápl?” ptá se udiveně jeden 

turista druhého. 
Z výšky se ozve: „Nemít rád konzervy!” 
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Čertovská výzdoba  
ve družině paní Bajerové 
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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. 

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: Parkour a free running 
Hodně jste se ptali na můj názor na 
parkour a free running.  
Podle mě je parkour dobrým způsobem, 
jak získat ohebnost, pružnost a dobrou 
kondici. Ale musí se dělat bezpečně. 
Jak jistě víš, parkour i free running jsou ve 
škole zakázány. Nikdy nevíš, kdy ti 
sklouzne noha a spadneš, a věř mi, že 
není úplně příjemné řešit školní úrazy... 
  

Dotaz č. 2: Proč se musíš učit? 
Pokud nevystuduješ školu, tak nikdy 
nedostaneš práci, ve které budeš 
spokojený a budeš dostávat slušnou 
výplatu. 
Učení není úplně příjemná aktivita, ale 
musíš si říkat, že se učíš hlavně kvůli své 
budoucnosti.  
 

                                           Připravuje: Lednička 

 

Dotaz č. 3: Kdy si můžeš chodit do 
školního automatu? 
Určitě víš, že v chodbě v přízemí je 
automat. Do automatu můžeš chodit před 
vyučováním nebo o velké přestávce. 
Tedy v čase 7:30 – 7:50 a 9:30 – 9:55. O 
malých přestávkách se do šaten nechodí! 
 

Dotaz č. 4: Kolik je ve škole 
schodů? 
To je dotaz! Nejprve si zkus tipnout, kolik 
schodů by naše škola mohla mít. 50? 150? 
2000? Nebo snad víc?  
Kvůli tomuto dotazu jsem schody spočítal 
a já s celou redakcí jsme došli k číslu 
107!!! Můžeš to zkontrolovat. 
 

Krabice na dotazy 

 
 


