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Milí čtenáři, 
také dnes vás seznámíme s dalšími redaktory a přineseme zprávy ze tříd. V rozhovorech 
jsme se tentokrát zaměřili na zimní sporty. Připravili jsme pro vás také anketu o nových 
webových stránkách školy. Nebojte se, nezapomněli jsme ani na vtipy a odpovědi na vaše 
otázky od ptáka Exporťáka. A jako překvapení máme rozhovor s Michaelou Dolinovou a 
její věnování našemu časopisu. Užijte si čtení již 3. čísla EXPORTU! :)                          

 

Co byste o nás měli vědět 

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

Ahoj, já jsem Lenka Moravcová a je mi 14 
let. Jezdím na koních. A celkově mám 
ráda zvířata. Nesnáším matiku. Budu se 
podepisovat jako Lednička. 

Mňauec! Jmenuji se Alžběta Balcarová. Je 
mi 14 let. Mám ráda kočky a vlky. Baví mě 
kreslení, psaní a čtení. Zato nemám ráda 
matiku a nemusím brambory. Pod články 
se budu podepisovat Bety. 
 
 
 

Rozhovor s Michaelou Dolinovou  
najdete na straně 16. 
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Nové stránky školy 
Jak jsme informovali v minulém čísle, 
před Vánocemi odstartovaly nové stránky 
školy. Jsou jinak zbarvené a mnohem 
přehlednější. Jsou tam fotky učitelů, 
historie školy, rozvrhy, samozřejmě také  
kontakty na učitele a spousta dalších 
užitečných věcí.  
Najdete je zde:  www.zspulicka.cz. 
Stránky jsou nyní přizpůsobeny také pro 
vaše mobilní telefony a tablety. 
Staré stránky budou fungovat ještě do 
konce školního roku, už ale nejsou 
aktualizovány, takže raději sledujte ty 
nové. 
 

Zeptali jsme se žáků ze 4. třídy na dvě 
otázky ohledně nových stránek školy. 

A takhle to dopadlo: 
 

Díváte se na internetové stránky školy? 
Ano: 12 
Ne: 15 

 
Viděli jste už nové internetové stránky? 

Ano: 8 
Ne: 19 

 
  *Ananas* 

A co si myslí naše redakce? 

Viděl jsi už nové stránky školy? 

 Ano, hned ten den, kdy byly 
zavedeny. 

 Ano, dívala jsem se. 

 Ano, koukala jsem na ně v mobilu.  

 Ano viděl, ale jsou trošku 
nepřehledné - podle mě. 

 Ano, líbí se mi. 

 Viděla jsem nové stránky. Vlastně 
prolezla jsem je úplně celé. Od fotek 
učitelů až po historii školy. 

 Viděl jsem je na mobilu a byly moc 
krásné. 

 

Jakým dojmem na tebe působily? 

 Jedině dobře… Od starých vidím 
veliký krok kupředu. 

 Je na nich více fotografií a jsou 
modernější. 

 Líbily se mi, protože jsou velmi 
přehledné a barevně sladěné. 

 Stránky se mi barevně líbily. Jsou 
vcelku přehledné i v mobilu. 

 Jsou velmi bledé a je tam i počet 
žáků. 

 Jsou na první pohled dobré. Barvy 
jsou lepší než minule. 

 Působí na mě lépe než tamty, je to 
mnohem lépe zařízené.  

 Jsou hezčí než předešlé. Jsou 
světlejší. 
Působí 
veseleji. Jsou 
laděné do 
méně barev a 
líbí se mi.  
 

Sněhuláka nakreslila 
Ellen Brixí z 1. A 
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Rozhovor s Adélou Řezníčkovou 
Děláš nějaké zimní sporty? 
Bruslím a letos už jsem byla bruslit tak 
osmkrát. 

Máš radši zimu, nebo léto? 
Asi léto. 

Kam chodíš bruslit? 
Jezdím do Opočna na zimní stadion. 

A jaké bylo vysvědčení? 
Samé jedničky. 
 
Při rozhovoru byla i Natálie Drašnarová, 
která nám prozradila, že ráda bruslí a 
sáňkuje. Také má ráda léto a řekla nám, 
že si užila Vánoce. 
 

1. A – Co je nového? 
 

1.12. jsme se rozloučili se spolužačkou 
Terezkou Černou, která z důvodu 
stěhování již navštěvuje Základní školu  
v Solnici. 
24.1. nám přibyla nová žákyně Nikola 
Jessica Čipčálová. 
 
 V češtině čteme zavřené slabiky, slova i 
celé věty, umíme psát diktát a zvládáme i 
přepis textu. 
 
V matematice počítáme v oboru 0-9. Děti 
mají rády úlohy o nakupování. Počítáme 
sílu zvířátek dědy Lesoně (už známe více 
zvířat), hledáme cestu výstavištěm, 
cestujeme po mapě okolí a počítáme 
kilometry :-). 
  
Všechny únorové středy budeme jezdit na 
výcvik bruslení do Opočna.  
 
Pomalu se chystáme a trénujeme na 
besídku pro MŠ a rodiče, která bude 
v březnu. Tématem besídky je Cesta kolem 
světa. První třída má na starosti Afriku. 

  

 
Bovýsek v 1.A 
Naši třídu navštívil Bovýsek. 
O této akci se dozvíte více na straně 7. 

 
 
 
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lednička  

Obrázky od Lucky Mědílkové (vlevo) a 
Lukáše Baláše (vpravo) 
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2. A – Recitační soutěž 
Na třídní kolo recitační soutěže si všichni 
žáci připravili básničku (nejméně 3 sloky). 
Přednášeli vícekrát a bylo těžké vybrat ty 
nejlepší. Nakonec hlasovali, každý žák 
dostal 5 korálků a rozdal podle své volby. 
Výsledkem byla skupina 7 dětí do školního 
kola: Sofie Hronovská, Ela Ouřadová, 
Adéla Pitašová, Kateřina Pitašová, Sofie 
Šrolová, Patrik Kadlec a Jiří Vogl. Ve 
školním kole se umístila Elinka Ouřadová. 
Děti si nejčastěji volily J. Žáčka a J. 
Vodňanského.  

Druháčci čtou knihu Z deníku kocoura 
Modroočka. Všichni už zvládají číst 
poměrně obsáhlé kapitoly, dozvídají se 
zajímavosti ze života nás lidí kočičím 
pohledem.  
V matematice již počítají do 100, řeší  
složitější slovní úlohy. Logickou úvahu 
cvičili v soutěži PIŠKVORKY. Ve třídě si 
zahrál každý s každým, počítala se vítězná 
utkání. Nejúspěšnější byli tito žáci: 
Dominik Ježek, Nela Dyntarová, Vojta Vích, 
Pepík Rusz, Ondra Dvořáček a Dominik 
Čejpa. Tuto soutěž si zopakují i na konci 
školního roku, kdy vítězové vyzvou i 
soupeře ze 3. třídy.                 *Ananas* 

 

Rozhovor se Simonem  

Děláš nějaký zimní sport? 
Jezdím na lyžích. 
A kam jezdíte lyžovat? 
Na Deštnou, na Pěnkavčí vrch a třikrát 
jsme byli v Rakousku. 
Chodíš sáňkovat? 
Už ne. 
Máš radši zimu, nebo léto? 
Asi léto. 
Jaké bylo vysvědčení?  
Samé jedničky.    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Simon Švorčík 

Obrázek: 
Pepa Rusz  
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3. A – Příprava na vysvědčení 
Ve třetí třídě spolu prožili předvánoční 
atmosféru, zdobili třídu a rozdali si dárky. 
Po prázdninách nastalo opakování, 
dopilování známek, psaní čtvrtletních prací 
a vysvědčení. 
Děti ze třetí třídy se chystají na únorové 
bruslení. 
V matematice probírají sčítání a odčítání 
pod sebou, hrají si na obchod.  
V českém jazyce se učí vyjmenovaná slova. 
V prvouce probírají planety a hvězdy. 
 

 
Bára Hůlková - Baráčky  
Andrea Czubová - Sněhulák  
Adéla Cejnarová - Ptáček 
Karolína Bárnetová - ZOH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minirozhovor se Sárou  
Máš radši zimu, nebo léto? 
Radši mám léto, protože je teplo. 
Děláš nějaké zimní sporty? 
Ano, bruslím a sáňkuji. 
Kam chodíš bruslit? 
Chodím do Opočna na zimní stadion. 
Jaké bylo vysvědčení? 

Samé jedničky. 

 
Sára Michalíková 

Domka 
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Bovýsek ve škole 
Hned první den školy po Vánocích měly 
děti v 1. až 3. třídě návštěvu. V rámci 
projektu „Ovoce do škol“ měla postavička 
Bovýska dětem připomenout prospěšnost 
zeleniny a ovoce pro jejich zdraví. Bovýsek 
děti prověřoval ze znalostí běžných i méně 
známých druhů přírodních produktů. Mezi 
domácími druhy se vyznaly dobře, 
problémy jim dělalo avokádo, papája, 
pomelo, kdoule a ze zeleniny artyčok, 
čekanka, lilek, chřest. 
 

Bovýsek mezi žáky 1. třídy 
www stránky školy  

 
 

 
Obrázek Ryby a její kostry od Lukáše Zrzavého 
 
 
 

 
 
 

Rozhovor s Lindou Peterovou 
Máš ráda zimu? Proč? 
Ano, mám, protože se můžeme koulovat a dělat 
nějaké sporty.  

Když jsme u těch sportů, děláš nějaké 
zimní sporty?  
Lyžuji a občas jezdím na snowboardu.  

 

Co říkáš na letošní zimu? Asi nic moc co? 
Zatím je to špatné.  

Vysvědčení už bylo rozdáno. Jsi 
spokojena se svými výsledky? 
Myslím si, že to bylo velmi dobré.   

Díky moc, to je vše a ahoj! 
 

                        Za rozhovor děkuje „Dáda“ 
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4. A – Učení je mučení 

Pod velením paní Matyasikové je i od 
začátku nového kalendářního roku stále 
všech 27 žáků. Ve 4. třídě se kromě učení 
nic moc zvláštního nestalo, jen účast 
v recitační soutěži byla dobrá. 
V listopadovém Pulickém vrabci se 
umístila na stupních vítězů pouze Linda 
Peterová, která byla na bronzové 3. příčce. 
Oproti tomu se mnohem lépe dařilo 
v recitační soutěži, ve které byla na 3. 
místě Amálie Kvapilová a na 1. místě 
Tereza Ficencová. 
Při češtině čtvrťáci opakují všechna 
vyjmenovaná slova s předponami a 
předložkami. O matematice se učí 
zapisovat zadání slovních úloh. A za 
nějakou dobu by neměla čtvrťákům dělat 
problémy čísla přes 10 000, když se je tak 
pilně učí. Stále nová slovíčka probírají 
čtvrťáci o angličtině. První skupina brala 
počasí s ročními obdobími a ta druhá 
snídani, oběd a večeři. 

 
Obrázek zimní krajiny od Marie Vomáčkové 

Paní učitelka Maixnerová se snaží žákům o 
přírodovědě do hlavy natlouct 
magnetickou sílu, funkci vzduchu a pět 
základních podmínek života, a aby toho 
neměla paní učitelka málo, tak učí 4. třídu  
 

 
i na vlastivědu, o které probírají 
panovníka Rudolfa II., který je známý tím, 
že miloval umění s vědou. No a do třetice 
všeho dobrého má paní Maixnerová 
čtvrťáky i na tělocvik, na který chodí do 
sokolovny a učí se strečink. Pohádku o 
Zlatovlásce malují čtvrťáci o výtvarce, 
obrázky můžete vidět u třídy 4. A. O 
pracovních činnostech dělají tučňáky 
z kartonu od vajíček a prý je to moc baví, 
protože to s nimi vytváří paní učitelka 
Hlavsová. 

 
Obrázek Ryby a její kostry od Nikol Pumrové 

Nella Felcmanová na turnaji v karate 
Žákyně ze 4.A Nella Felcmanová se 
zúčastnila celorepublikového turnaje 
v karate a vedlo se jí náramně. Nella 
získala dokonce 3 zlaté medaile a 2 poháry 
v disciplínách Kumité a Kata. 

  
Nella sotva drží všechny ty diplomy a poháry 

„Dáda“  
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5. A – Karaoke i testíky 
Od ledna je páťáků ve třídě 31, z Izraele se 
vrátila jejich spolužačka Karolína.  

V prosinci měli vánoční besídku a vyráběli 
ozdoby na 
stromeček a 
taky domeček 
s čajovou 
svíčkou. Byli i 
na zpívání na 
schodech.  

V matematice počítají a procvičují 
násobení a slovní úlohy. V českém jazyce 
probírali podstatná jména, vzory a shodu 
přísudku s podmětem. Teď probírají 
přídavná jména. S paní učitelkou 
Maixnerovou se o přírodovědě zaobírají 
člověkem a taky psali test na trávicí a 
močovou soustavu. O hudební výchově 
zpívali karaoke a taky s klavírem, když 
proberou něco málo z teorie, tak jim paní 
učitelka dá napsat menší testík. A 
v informatice dělali ve wordu žákovské 
knížky a teď začínají pracovat v excelu. 

Annie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázky: Eliška Radová, Karolína Peterová 

a Lucie Dušánková 

 

Minirozhovor s Vaškem Pithartem 
Máš rád zimu a proč? 

Jo, protože mám rád sníh a můžeme se 

koulovat. 

Děláš nějaký zimní sport? 

Hraju hokej. 

Umíš lyžovat? 

Umím a občas si i zalyžuju. 

Jaké bylo vysvědčení? 

Dobrý, byl jsem spokojený. Měl jsem 

jen jedničky a dvojky. 

 

           foto facebook 
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Recitační soutěž 1. stupně 
19.1. proběhlo školní kolo recitační 
soutěže 1. stupně. 
 
1. kategorie 

 
1. místo Barbora Hůlková (3.A) 
2. místo Magdaléna Čtvrtečková (3.A) a Ela 
Ouřadová (2.A) 
3. místo Sára Czubová (1.A)

  
2. kategorie 

 
1. místo Tereza Ficencová (4.A) 
2. místo Veronika Marešová (5.A) 
3. místo Amálie Kvapilová (4.A) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek Kristýny Domáčkové ze 6. A 

Domka 
 

Obrázek Nikoly Pohlové ze 6. A 

  



  OKÉNKO DO TŘÍD 

11 

6. A – Zajímavá pravidla 

    Pro šesťáky to nejsou žádné novinky, 

avšak mnozí z nás to nevěděli. P. u. Macek 

začátkem roku zavedl štronzo a nálety. 

Když jsou žáci o hodině hluční, pan učitel 

na ně použije zaklínadlo „Štronzo“. V tom 

okamžení všichni ztuhnou. Kdo nevydrží a 

pohne se, než pan učitel zruší kouzlo 

lusknutím prsty, musí točit trestným 

kolem. Když jsou nálety, všíchni žáci se 

musí dostavit na své místo. 

     V matematice se žáci učí řecká písmena 
a počítají obvod a obsah čtverců a 
obdélníků. Také měli úhel. V přírodopisu 
probírají žahavce a hráli hru Ekopolis, 
v dějepisu berou Egypt a v zeměpisu 
hydrosféru. Ve fyzice se zaobírají 
hustotou.  
 

 
Ve výtvarce prý malovali „Zážitek z filmu“ 
a teď malují na plato od vajíček a o 
informatice vytvářeli občanský průkaz. O 
pracovních činnostech vyráběli podložku 
pod hrnec a stále na ní pracují. 
     24. ledna byli v kině na vtipném 
představení Trapas nepřežiju. 

A jak tráví přestávky? Jeden žák nám 
napsal: Děláme bordel a hrajeme na 
mobilu. 

Minirozhovor s Adamem 
Hornofem a Tobiášem Týfou 

Máš rád zimu? 
T: Nemám. 
A: Nemám rád zimu, protože je nízká 
teplota. 

Děláš nějaké zimní sporty? 
T: Snowboard. 
A: Lyžování. 

Umíš lyžovat? 
T: Ne. 

Kam jezdíte? 
T: Někam na hory. 
A: Do Krnonoš na Černou horu. 

Jaké bylo tvoje vysvědčení? 
T: Hrozný. 
A: Velice špatný.  

 
Za rozhovor děkuje Bety 

                                                              Bety 
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7. A - Jak je ve třídě 

Angličtina 
Na angičtinu máme vyučujícího pana 
učitele Macha. Probíráme nehody a 
zkoušíme popsat situaci co nejlépe podle 
obrázku. To by se nám mohlo hodit 
v cizině, kdyby se nějaká nehoda přihodila. 
Také koukáme na různá videa v angličtině 
a snažíme se porozumět jejich obsahu. 

Tělocvik 
Na tělesné výchově vždy začneme tím, že 
oběhneme 4 kolečka kolem tělocvičny a 
pak si dáme rozcvičku. Poté jdeme hrát 
vybíjenou anebo florbal. Po skončení 
tělocviku jdeme do školy, protože chodíme 
buď do průmyslovky, nebo do sokolovny. 

Matika 
Asi dva týdny probíráme v matematice 
s panem učitelem Sedláčkem procenta. 
V týdnu, když byla polovina třídy na 
lyžáku, jsme psali písemky na trojčlenku. 

Zeměpis 
V zeměpisu jsme psali test na Austrálii - 
poloha. Na konci ledna jsme se moc 
neučili, protože půlka třídy byla na lyžáku. 
Tak jsme se dívali na různé dokumenty o 
přírodě.     

Přírodopis 
V přírodopise probíráme botaniku. Také 
při přírodopise jsme se při lyžáku moc 
neučili, hráli jsme nějaké stolní hry a 
chodili na počítače. 

Trapas nepřežiju aneb ten řízek 
nezvedej 
Dne 24. ledna šli sedmáci do kina na  
Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej.  
 

 
Vystupovali tam Pavel Calta, Ladislav 
Ondřej, Nelly Řehořová a Michaela 
Dolinová. Všem se to moc líbilo.  
 

Namalovala: Sehnalová Amélie 
  

Minirozhovor s Petrem 
Sobotkou 
Máš rád zimu a proč? 

Ano, protože je 
venku sníh. 

Umíš nějaké 
zimní sporty? 
Ano, hokej. 

Umíš lyžovat? 
Ne, umím 
snowbordovat. 

Kam jezdíte? 
Šerlišský mlýn. 

Jaké bylo  
vysvědčení? 
Docela dobré. 

 

                                         Napsal:/šmajda/ 
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8. A –  Zázraky se dějí 

Přírodopis 
O přírodopise jsme probírali kostru 
člověka a k tomu jsme psali test, který 
dopadl docela dobře, pouze jeden žák 
dostal horší známku než všichni ostatní. 

Matematika 
O matice jsme probírali rovnice a teď 
probíráme slovní úlohy na pohyb a na 
směsi. Taky jsme psali čtvrtletní práci a ta 
byla horší než přírodopis. Někteří žáci 
dostali čtyřky. A také někdo dostal 
jedničky i dvojky. 

Zeměpis 
Začali jsme probírat Českou republiku a 
dobrali jsme Evropu. Pan učitel Sedláček je 
dobrý na vysvětlování. Někdy se rozpovídá 
a potom nestíháme napsat zápis z té 
hodiny. 
 

Rozhovor s Davidem Zrzavým 
Máš rád zimu? A proč? 
Ano, protože dělám spoustu zimních sportů. 

A které? 
Rád lyžuji a 
jezdím na 
běžkách, občas 
bruslím. 

Co říkáš na 
letošní zimu? 
Nic moc, ještě 
jsem nemohl ani 
na běžky. 

Jaké bylo vysvědčení? 
Jsem velmi spokojen. 
 
  Za rohovor děkuje /Maty/ 

Angličtina 
Při angličtině jsme zase psali malinkatý 
testík. Daniel Mutina dostal překvapivě 
jedničku. A pak nás čekal velký test na 
zvratná zájmena. 

Estetická výchova 
Při estetické výchově jsme malovali krále a 
pan ředitel nám dělal figurínu a my jsme 
podle toho malovali. K tomu králi jsme 
malovali i hrad a krajinu. Potom jsme si 
vzali barevný papír a ten jsme namočili a 
začali jsme ten obrázek vybarvovat. 

 

Dějepis 
Na dějepis máme pana učitele Macha a je 
super. Zrovna jsme začali probírat velkou 
francouzkou revoluci. Když nám pan učitel 
oznámí, že budeme psát test, tak se na to 
vůbec netěšíme. 

Pracovní činnosti 
1. skupina 23. ledna vařila studenou 
kuchyni, např. chlebíčky, buchtu. 
2. skupina vařila kuřecí čínu s domácími 
hranolkami a nezkazitelnou roládu. 

Český jazyk 
O češtině jsme psali slohovou práci na 
líčení a 2. čtvrtletní práci na zájmena, 
příslovce, slovesa atd.  

/Maty/   
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9. A – Pohyblivé pohádky 
Při angličtině zkoušíme vedlejší věty 
časové a horoskopy. Na ruštině jsme 
vyráběli projekt o Dobrušce.  Při češtině 
jsme psali čtvrtletní písemnou práci a 
slohovou práci (mohli jsme si vybrat téma 
úvahy: Vánoce, kniha/čtečka, přátelství a 
topíme se v odpadcích). V dějepise se 
snažíme naučit druhou světovou válku. Na 
hodinách estetické výchovy vyrábíme 
pohyblivé pohádky a předvádíme své 
prezentace o ilustrátorech. Ve fyzice 
probíráme vynálezce radioaktivity. 
V chemii se učíme, z čeho jsou alkoholy, a 
v přírodopisném semináři zkoumáme, jak 
rychle se vypaří různé látky.  Na tělesné 
výchově hrajeme basket. Při pracovních 
činnostech jsme hledali informace o 
přihláškách. Na hodině matiky rýsujeme 
nepřímou úměrnost a při zeměpisu 
zjišťujeme, k čemu slouží doprava.   

   Radek Čáp, 9. A 
 

Přijímačky 
Jako jediná z naší třídy 9. A jsem se 
zúčastnila talentových zkoušek (na SUPŠ 
v Hradci Králové) a přijímaček s talentovou 
zkouškou (na polygrafické škole 
v Hronově) již v lednu, tudíž je můžu mezi 
sebou porovnat. 
Talentová zkouška byla, dle mého, oproti 
normálním přijímačkám velmi lehká. 
Talentová zkouška na škole v Hradci se 
skládala z kresby zátiší a vyrobení 
nějakého předmětu s pomocí papíru, špejlí 
a lepidla. Naproti tomu zkoušky v Hronově 
obsahovaly test z češtiny, test z umění a 
samozřejmě talentové zkoušky, ve kterých 
jsme kreslili i malovali zátiší. 

Čekala jsem, že mi dají talentovky zabrat, 
ale spíš jsem si je užívala. Jsem ráda, že 
jsem si vybrala uměleckou školu, rozhodně 
toho nelituji. 
Testu z češtiny jsem se obávala, ale podle 
mě byl lehčí, než všichni tvrdili.  
Já svůj stres překonala a dostala se na obě 
dvě školy. Na mé spolužáky čekají 
přijímačky z češtiny a matematiky 
v dubnu. Snad se jim bude dařit jako mně. 
                                    Tereza Štěpánová, 9. A 
 
 

Rozhovor s Radkem Čápem 

 
 
Děláš nějaké zimní sporty? 
- Ano, lyžování. 

Jaké bylo vysvědčení? 
- Dopadlo dobře. 

Co máš radši – léto, nebo zimu?               
- Mám radši léto kvůli prázdninám. 

Jaké byly Vánoce? 
- O Vánocích bylo hodně dárků . 
 

                                             Tom 



  STÁLE SE NĚCO DĚJE 

15 

Závěrečné práce v devítce 
Každý rok píší deváťáci své závěrečné práce a 
prezentují je před učiteli a žáky osmého 
ročníku. Téma si každý žák vybírá sám podle 
svých zálib nebo znalostí. Vybírá si také svého 
vedoucího učitele, který mu s jeho prací 
pomáhá a hodnotí ji jak během přípravy, tak na 
konci při prezentaci. Žákům se počítá známka 
do informatiky, češtiny a také do předmětu, na 
který je závěrečná práce směřovaná. Práce se 
skládá z části psané, ale také z praktické a na 
konec dělají i prezentaci. Téma prací si mohou 
rozmýšlet už v předešlých ročnících, protože je 
mnohdy těžké vymyslet právě téma, o kterém 
vás bude bavit psát, ale zároveň bude i obsáhlé 
a zajímavé. Jsou tři termíny, ve kterých se 
práce posílá vedoucím učitelům, ale také 
vyučujícímu češtiny a infomatiky k zhodnocení 
a opravení chyb. 

    Mikačová, 9.A 

Okresní kolo olympiády z Čj 
Ráno jsme se s Anetou Hornofovou a s p. u. 
Poulovou  sešly na autobusovém nádraží. 
Autobus zpoždění neměl, a tak jsme si odstály 
dlouhou frontu v místě konání soutěže. Tento 
rok probíhaly hned dvě olympiády najednou, 
pro SŠ a pro ZŠ zvlášť. Prvních 60 minut jsme 
psali mluvnici. V té byla například přísloví a jiné 
záludnosti jazyka. Po krátké pauze jsme se 
pustili do psaní slohu. Téma bylo: Ve škole mi 
chybí předmět, a to… 

Bety 

 

České korunovační klenoty 
Letos slavíme 100. výročí vzniku 
Československa a 25 let od založení České 
republiky. Správa Pražského hradu připravila 
jedinečný výstavní projekt, který představí 
osobnosti a předměty naší historie. Součástí je i 
výstava českých korunovačních klenotů ve 
Vladislavském sále Pražského hradu. 

Soupravu 
korunovačních 
klenotů tvoří 
Svatováclavská 
koruna, 
královské 
žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, 
poduška pod korunu a korunovační plášť 
s doplňky. Klenoty jsou pečlivě uschovány 
v Korunovační komnatě v katedrále sv. Víta a 
dveře k nim jsou opatřeny sedmi zámky. Klíče 
mají: prezident, premiér, kardinál, předseda 
Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, děkan 
Metropolitní kapituly sv. Víta a pražský 
primátor. 

Letos jsem se na výstavu sice nedostal, ale 
klenoty jsem si prohlédl 28.5.2016 při 
příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Do 
Vladislavského sálu jsme šli přes jižní zahrady. I 
když bylo teprve ráno, už jsme museli vystát 
dvouhodinovou frontu. Do Vladislavského sálu 
jsme byli vpuštěni za přísných bezpečnostních 
podmínek, museli jsme projít i bezpečnostním 
rámem. Klenoty byly umístěny na červeném 
polštáři za neprůstřelným sklem pod dozorem 
hradní stráže. 

Kopie korunovačních klenotů jsem si prohlédl 
také 29.1.2016 ve Vlastivědném muzeu 
v Olomouci. Letos budou kopie k vidění 
v červnu a červenci 2018 na zámku v Novém 
Městě nad Metují. 

Korunovační klenoty, symbol české státnosti, 
by měl aspoň jednou za život vidět na vlastní 
oči každý z nás. 

Daniel Horký, 6. A 
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TRAPAS NEPŘEŽIJU  
aneb ten řízek nezvedej 
24. ledna byl celý druhý stupeň v kině, kde 
vystupoval Pavel Callta, Nelly Řehořová, 
Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej.  

Na začátku vystoupil Pavel Callta se svými 
třemi písněmi, poté M. Dolinová, L. Ondřej 
a N. Řehořová měli scénku o slušném 
chování a vystupování na veřejnosti, např. 
že do restaurace nejdříve vstupuje muž, 
první podává ruku ten, kdo je starší, jak se 
chovat na rautu a ve třídě atd. Bylo to 
pojato vtipně. Po scénce nám zazpívala N. 
Řehořová své tři písně a jednu společnou s 
P. Calltou.  

Všem se to moc líbilo a i většina z nás si 
odnesla podpisy a společné  fotky. Ale 
šesťáci nemůžou zapomenout na to, když 
se paní učitelka Moravcová stala součástí 
děje. To když Ladislav Ondřej učil, jak 
někam pozvat dámu, vybral si paní 
učitelku Moravcovou. Ta z toho byla celá 
bez sebe . 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rozhovor  

s Michaelou Dolinovou 

 

Jednalo se o pořad o společenském 
chování. Jaké bylo publikum? Líbilo se 
vám? 
Noo, musím říct, že jste byli trochu zlobivé 
publikum, my většinou hrajeme pro 
taková starší děcka, jako jste vy. No -  byli 
jste  trochu živější. Chtělo by to míň 
poznámek na herce. My jsme z toho pak 
rozhození. Nevadí nám smích, jsme rádi, 
když se bavíte, ale radši jsme, když nám do 
toho nemluvíte. Jinak dobrý :) 
  
Stihli jste se podívat tady po Dobrušce? 
Ne, bohužel jsme to nestihli. Ale já 
Dobrušku znám, je to velmi půvabné 
město, já už tady byla i v létě, když jsme 
zde hráli večer. To jsme tu i přespávali. 
Mám velmi ráda tento kraj, je lehce mimo 
všechny tahy. O to víc je půvabný a není 
tady tolik turistů. 

Annie 
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Putování k betlému 
Poslední školní den minulého roku patřil 
nejen besídkám ve třídách, ale i projektu, 
který připravili osmáci.  

Jednotlivé třídy putovaly za hvězdou. 
Prvním stanovištěm jsou tři králové 
Kašpar, Melichar a Baltazar. Společně si 
zazpívali My tři králové jdeme k vám. 

 
Na druhém stanovišti ve družině paní 
Bajerové se vyprávělo o tom, jak se 
pastýřům zjevil anděl. Tady se zpívala 
píseň Pásli ovce valaši. 
 

 

 
Konečně se dostáváme do samotného 
„Betléma“, kde leží v jesličkách Ježíšek, 
kterého svým dechem zahřívají vůl a osel. 
Společně jsme si vždy zazpívali Narodil se 
Kristus Pán. 

 
Po velké přestávce jsme se nadvakrát sešli 
při tradičním ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH. 

 
To byl poslední prosincový školní den.  
       Napsal /Maty/  
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Lyžování 2. stupně 
Jak využít zkrácený týden? 
Nejlépe na sněhu a sportem. I 
když předpověď nebyla na 
dny posledního lednového 
týdne ideální, neváhali jsme a 
vydali se společně se žáky 
druhého stupně do hor. 
Lyžařského kurzu, který měl 
podobu čtyř dopoledních 
výjezdů, se zúčastnilo celkem 
45 žáků a 5 instruktorů, 
převážně z řad pedagogického sboru ZŠ 
Pulické. Vítáni byli lyžaři i snowboardisté, a 
to jak pokročilí, tak naprostí začátečníci. 
Každý den jsme se potýkali s jiným 
sněhem, pondělí bylo ve znamení deště, 
v úterý nám přimrzlo, středu prozářilo 
zimní sluníčko a čtvrtek prochumelil. Žáci 
tak prožili konec prvního pololetí aktivně, 
prodloužený víkend jim umožnil odpočívat 
a v pondělí jsme společně opět naskočili 
do školního rytmu. Nutno podotknout, že 
mnozí z nich by si kurz ještě rádi protáhli. 
 
Výhled z vrcholku svahu za pěkného počasí 

 
Společná fotka lyžařů (nahoře) 
Společná fotka snowboardistů (dole) 

 

 Za celý tým instruktorů bych chtěl u 
každého účastníka vyzdvihnout snahu se 
zlepšit a pracovat na sobě. Kurz proběhl 
v přátelské atmosféře a těší nás, že mnozí, 
kteří v pondělí ráno stáli na svahu poprvé, 
ve čtvrtek již bez větších obtíží samostatně 
jezdili.  
Převzato ze stránek školy, sepsal Mgr. V. Mach 

 

Ranní rozcvička lyžařů 
 „Dáda“ 
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Novinky ze školní knihovny 
V cyklu Holky na vodítku vyšly již tři díly. 
Knížky jsou určeny pro děti od 14 let. 
Ukazují problematiku dnešní dospívající 
mládeže (anorexie, drogy, hráčství). 
Autorkou je Ivona Březinová, česká 
spisovatelka, která tvoří leporela, 
pohádky, příběhy ze života i encyklopedie. 
 

 

 
Pro čtenáře od 11 let je určena knížka 
Tima Collinse Deník úúúplně obyčejného 
vlkodlaka. Vypráví příběh studenta Luka, 
kterému jde matematika, ale sport mu nic 
neříká. Jednou ho pokouše pes a od té 
doby se vše začne měnit…  

Když se ráno Martin probudí, nachází se 
v jeho pokoji maringotka. Problém je, že 
kouká z okna a že to okno je v osmém 
patře paneláku… Autorem knížky Temný 
tlouštík (určeno pro čtenáře od 10 do 100 
let) je Peter M. Jolin. 

Komiksová verze knížky J. F. Coopera 
Poslední Mohykán je určena čtenářům 
mladým i starším.  

V roce 2014 vydal Albatros nový překlad 
knihy Daniela Defoa Robinson Crusoe. 
Příběh převyprávěl Fr. Novotný a 
doprovázejí ho Burianovy ilustrace. 

Připravili: D. a J. Rejzkovi,  
M. Vomáčková a D. Dvořáková 

 

Kvíz 
1. Který předmět neučí paní učitelka 
Matyasiková?  

A. Angličtina  
B. Čeština 
C. Hudební výchova 
D. Matika 

 
2. Kterému fotbalovému týmu fandí 
pan učitel Frýda? 

A. TJ Start Ohnišov 
B. Baník 
C. Slávie 
D. Sparta 

 
3. Ve které dechové kapele zpívá paní 
učitelka Kučerová? 

A. Dubrušenka 
B. Opočenka 
C. Pohořenka 
D. Puličenka 

 
4. Který jazyk neumí pan učitel Mach? 

A. Angličtina 
B. Němčina 
C. Čeština 
D. Ruština 

Tom 
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Najdi 5 rozdílů! 
 
 

 

 

 

 

 

 

„Chci pro syna jako dárek koupit plnicí 
pero.“ 
„Bude to překvapení?“ 
„Asi ano, protože čeká smartphone.” 
 
Paní učitelka: Nováku na tvé lavici je 7 
much, když jednu zabiješ, kolik jich tam 
zůstane?  
Novák: Jedna - ta mrtvá, zbytek uletí. 

Víte, jaký je rozdíl mezi Spartou a 
zmrzlinou? 
Zmrzlina vydrží déle v poháru. 
 
Víte, jak se řekne čínsky fotbalista?  
Ťan.  
A víte, jak se řekne čínsky špatný 
fotbalista?  
Spar-Ťan. 
 

 
 
 

Autorka: Alžběta Balcarová 

Autorka: Daniela Dvořáková 
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Vtipy 
„Miláčku, co si přeješ k Vánocům?“ 
„Nový IPhone X.“ 
„Nemohla by sis vybrat něco míň 
nákladnějšího?“ 
„Abys přestal chodit do hospody.“ 
„... a chceš k tomu mobilu i obal?“ 
 
Fotbalista říká trenérovi: „Trenére, už vím, 
jak vyhrát zápas?!"  
Trenér se pousměje a říká: „Vážně, ty 
odcházíš?" 
 
Učitelka učí děti zlomky: „Když sním 
polovinu dortu, co z toho budu mít?“ 
A na to Pepíček: „Bolest břicha.“ 

Kreslený vtip 

„Všichni sedí v kině v klidu a najednou se 
blondýna zvedne a tlačí se mezi lidmi, 
„promiňte“, „pardon“, „omlouvám se“, až 
se Marek zvedne a povídá: „To jste si 
nemohla dojít na záchod před filmem?“ 
„Ne, jdu si vypnout mobil, teď se na plátně 
zobrazilo VYPNĚTE SI MOBILNÍ TELEFON, a 
já mám ten svůj v autě.“ 
 
Malý Pepíček přijde domů ze školy. 
Máma: „Ahoj Pepíčku, tak co, jak se ti líbilo 
první den ve škole?“ 
Pepíček: „PRVNÍ?! TO MI JAKO CHCEŠ ŘÍCT, 
ŽE TAM PŮJDU ZNOVU?!“ 
 

Povídají si dva kluci: ,,Pan doktor mi říkal, 
že mám velký talent pro lyžování."  
,,A podle čeho to poznal?" ptá se druhý 
kluk.  
,,Prý mi rychle srůstají kosti." 
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Ptá se máma Pepíčka: „Proč krmíš slepice 
čokoládou?“  
On na to odpoví: „Aby mi snesly 
kindervajíčko!“ 
 
„Pane doktore, můj syn si myslí, že je     
vlaštovka.“ 
„Tak ho tedy co nejdříve přiveďte.“ 
„Nemůžu, odletěl mi před zimou do teplých 
krajin.“ 

 
Potkají se dva psi a jeden druhému říká: 
„Kam jdeš?“ 
„S blechama k veterináři.“  
„To je zvláštní, já je mám dva roky a ještě 
mi neonemocněly!“ 
 
Dva sněhuláci. První: „Podívej, chumelí.“ 
Druhý: „To je otrava, ale alespoň nám 
padají náhradní díly.“ 

Obrázkové sudoku 
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Kdo je pták Exporťák? 
Čauky, lidičky! 
Já jsem pták Exporťák a budu radit, jak 
přežít nejen školu. 
Můžeš se mě ptát na cokoliv. Ať už na 
dotazy ohledně školy, nebo na problémy, 
co tě trápí. 

Kam s dotazy? 

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

 

Dotaz č. 1: Zasednul si na mě 
učitel. Co s tím? 
Hlavně z toho nebuď smutný. Učitelé jsou 
i takoví, že jsou schopni si na žáka 
„zasednout.“ Potom se to projevuje 
mnoha způsoby. I urážkami, a to prostě 
není fér. Každopádně tento problém se 
musí řešit. Všichni chceme, aby byl ve 
škole žák šťastný, ale zasednutí učitele 
v tom rozhodně nepomáhá. 
Problémy je nejlepší řešit tím, že si o nich 
promluvíš. Zkus se stavit přímo za 
učitelem (nejlépe po vyučování) a řekni 
mu o svých pocitech. Jestli na to nemáš 
odvahu, zajdi za kterýmkoli jiným 
učitelem, ke kterému máš důvěru.  
 
 
Připravuje: Lednička 

 

Dotaz č. 2: Poklady v EX-krabici 
Určitě všichni víte o krabici, která se 
nachází v přízemí. Krabice se pravidelně 
vybírá, ale občas (často) se v krabici 
nachází i to, co nevypadá jako dotaz: 
například obal od žvýkaček, hračka 
(traktor) a i dokonce volební lístek 
(Drahoš, nebo Zeman – můžete hádat!)  
Já sice traktory rád, ale raději mám 
dotazy. Každopádně za dárky díky! 
 

Dotaz č. 3: Proč musíme psát 
písemky? 
Písemky jsou prostě písemky. :D   
Občas jsou z nich žáci na nervy. Oni jsou 
na nervy nad písemkami některých žáků i 
učitelé. Písemky jsou způsob, jak si 
zlepšit, ale i zhoršit průměr. Pokud se na 
písemku naučíš, můžeš pak mít dobrý 
pocit z povedené práce. 
 

Dotaz č. 4: Jak se mám efektivně 
učit? 
Jsou různé „návody“, jak se můžeš učit. 
Pomáhá se učit průběžně (týden 
dopředu). První den  si stačí text  přečíst 
jednou. A pomalu přidávat. Kdyby vás 
zajímaly jiné tipy, tak se ozvěte.:) 


