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Milí čtenáři,  
je tady 4. číslo Exportu. Jarní i velikonoční prázdniny máme za sebou a teď musíme 
pracovat na známkách na poslední čtvrtletí. Ale teď se pojďte na chvíli odreagovat a 
přečíst si další číslo Exportu. Můžete se těšit na zprávy ze tříd, na článek o nových 
tabulích, velikonoční anketu, vrátíme se na úspěšnou besídku 1. stupně, samozřejmě  
nechybí také vtipy a naše rubrika Rady ptáka Exporťáka. Užijte si čtení!   

                                                                                                        Za celou redakci Annie a 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 Andrea Šulová a je mi 14 let. 
Mám ráda chemii a češtinu. Měli byste 
vědět, že jsem velký talent na matiku. :D 
Nedokážu žít bez hudby a mých skvělých 
přátel. Budu se podepisovat Annie.  
 
Čauvec, spoluškoláci! :D Jmenuji se David 
„Dáda“ Zrzavý a 29. srpna 2017 mi bylo už 
(jen) 14 let. Za koníček i sport považuji 
fotbal, kterému se již od svých pěti let 
věnuji. Poslední tři roky mě baví fotit 
zemědělskou techniku . Rozhodně 
nemůžu žít bez prázdnin a bez kamarádů. 
Jak už jsem naznačil, budu vystupovat pod 
přezdívkou „Dáda“.   

Děvčata ze ŠD1 při velikonočním tvoření 
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Co vlastně (ne)víme o 
Velikonocích? 
8. A  
Co jsou Velikonoce? 
Osmáci většinou uváděli, že se jedná o 
svátek, který je spojen s prázdninami a 
koledou. Věděli také, že je na jaře. A nebo 
o něm vůbec nic nevěděli. 
Velikonoční zvyky? 
U této otázky si alespoň vzpomněli na 
barvení vajíček, pečení beránka, pletení 
pomlázky, že se chodí na koledu, nebo 
opět nevěděli vůbec nic.  

9. A 
Co jsou Velikonoce? 
Žáci 9. třídy už se při této otázce rozepsali 
poněkud více než osmáci. 
Deváťaci uvedli, že se jedná o jarní svátky, 
které trvají celý týden. Někteří žáci si i 
vzpomněli, jak se tento týden nazývá. 
Tedy nám napsali: Květná neděle, Modré 
pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, 
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a 
nakonec Boží hod velikonoční (neděle). 
Jaké znáš Velikonoční zvyky? 
Deváťáci věděli i o pletení pomlázky, 
koledě, polévání vodou a například i o 
tom, že mají na stole o Velikonocích 
upečeného beránka. 
Obě třídy se shodly na tom, že mezi 
velikonoční zvyky rozhodně patří barvení  
vajíček, a to tradiční i neobvyklé (jako to 
„mimoňské“ na fotce z letošní koledy).  

 Zajímavosti o Velikonocích 
Jak se také říká POMLÁZCE? 
Brno - mrskačka 
Českomoravská vrchovina - malouna 
Haná - mrskáč (tatar) 
Chodsko - dynovačka 
Jihovýchodní Morava - šlehačka 
Morava - korbáč 
Žďársko - sekačka 
No, musíme uznat, že jsou to velmi vtipné 
a zajímavé názvy. V redakci jsme se shodli 
na tom, že u nás se používá také označení 
binovačka.  
  
Nejvyšší velikonoční čokoládové vajíčko 
bylo vyrobeno v Itálii roku 2011. Měřilo 
10,39 metrů a vážilo neskutečných 7,2 
tuny! 
  
 
 
 
 
Tak jako na Vánoce  se na Velikonoce 
zkonzumuje nejvíce sladkostí za rok. 
Ještě, že jsou skoro půl roku od sebe, 
stihnete si dojít na prohlídku k zubaři! 
   

Proč Hody, hody doprovody…? 
Začátek koledy tedy pojmenovává původní 
osmidenní velikonoční hody trvající do 
Provodní neděle. Vzhledem k tomu 
bychom měli psát spíše „do provody“ 
místo obvyklého doprovody. 
Těmito slovy začíná vícero velikonočních 
koled, kromě známých „Hody, hody 
doprovody, dejte vejce malovaný“ a „Hody, 
hody doprovody, já jsem malý zajíček“ 
můžeme slyšet i různé kreativní úpravy 
jako „Hody, hody doprovody, piju všechno 
kromě vody.“                                      

Ananas, Lednička 
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1. A – Pokroky ve všem 
Čeština: Hurá! Už umíme téměř celou 
abecedu! Začali jsme číst 3. díl slabikáře. 
Těšíme se, až budeme číst rodičům na 
dobrou noc pohádku, ne oni nám.  
Hrajeme i různé hry. Nejvíce nás baví 
online hra HOROLEZCI. 
 
Matematika: Svižně sčítáme i odčítáme do 
10, nakupujeme ve virtuálních obchodech. 
Také hledáme co nejvíce způsobů (řešení), 
jak projít VÝSTAVIŠTĚ. Objevili jsme hru 
PIŠKVORKY a ta nás také moc baví.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRACOVNÍ ČINNOSTI - Protože jsme o 
matematice měli spoustu příkladů o 
indiánech, rozhodli jsme se, že si vyrobíme 
indiánské čelenky. A protože nám všem 
moc slušely, šli jsme v nich i do jídelny na 
oběd!  
 

 
Tělocvik: 3x v únoru a 1x v březnu jsme 
byli bruslit na stadionu v Opočně. Bylo to 
super a moc jsme si 
to užili!  
 
Prvouka: Učili jsme 
se o lidském těle, a 
proto jsme si také 
vyzkoušeli první 
pomoc při povrcho-
vém zranění. 

Lednička 
 

  Rozhovor  
se Sárou a Káťou 
Jak jste si užily jarní prázdniny a kde 

jste je strávily? 

S: Já byla v Polsku. A bylo to tam 
super!:) 
K: Já jsem byla v muzeu, kde byla 
zvířátka. 
A s kým jste tam byly?  
S: Já s rodinou. 
K: Já taky. :) 
Chodíš na velikonoční koledu? 
S: Já ano. 
K: Já taky chodím. 
A kdo ti plete pomlázku? 
S: Děda. 
K: Mně taky plete pomlázku děda. 
 
 
 
 
 
 
 

Kateřina Majerová a Sára Czubová 
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2. A – Bruslení 
V únoru probíhal v Opočně kurz bruslení, 
kterého se zúčastnilo 29 dětí z 30. 
Letošním rokem to byla pro naše děti 
novinka, takže přijeli i rodiče, kteří 
v šatnách pomáhali s obouváním bruslí. 
Pomohl i hokejový trenér, který se o děti 
na ledu postaral a zajistil dobrou zábavu. 
Děti si to užily a v bruslení se zdokonalily. 
Po návratu do školy si daly zaslouženou 
svačinu . 
 

 
Besídka 
Proběhlo nacvičování na školní besídku 
pro předškoláky i pro rodiče. Při nácviku 
tance tučňáků pomohla šikovná děvčata ze 
6. třídy. Nikolka Ježková a Kristýnka 
Domáčková vymyslely taneček a s dětmi  
vystoupení nacvičovaly. Obě vystoupily 
společně s druháčky. Při druhém 
vystoupení (zpívání písničky Grónská zem) 
nás na kytaru doprovodil Michael 
Schmoranz. 
 

Matematický klokan 
Druháčků se týkala kategorie pro 
nejmenší, nazvaná Cvrček, kde se plní 
stejné úlohy jako mají třeťáci. 
Letos nebyly těžké úlohy, většina dětí 
zvládala úlohy dobře, ale spíše je zradil 
čas. 60 minut dětem nestačilo, aby zvládly 
všechny úlohy přečíst a vyřešit, většinou  

k tomu přistupovaly s rozvahou a vše si 
znázorňovaly. Byla to zkušenost do dalšího 
ročníku této soutěže. Nejlepší bodový zisk 
měli tito žáci: Ondřej Dvořáček, Vojta 
Domorád, Zuzanka Marešová, Adélka 
Pitašová a Vojta Vích. - Blahopřejeme! 
Ve třetí třídě už budou logické úlohy 
trénovat v soutěži o Chytrolína třídy – 
uvidíme, jak si za rok poradí s časovým 
limitem. 
 

Pracovní činnosti 
Při pracovních činnostech vytvářeli šité 
záložky. 

*Ananas* 

Rozhovor  
s Nelou, Zuzanou a Ester 

Byly jste někde o prázdninách? 
N: Byla jsem u babičky a v Tongu.  

Z: Já jsem byla na Jurášce a v kině na 
Čertovinách.  

E: Já byla v Krkonoších.  
Chodíte na koledu? 

N: Ano.  
Z: Já jo.  

E: My ne.  
Barvíte doma vajíčka? 

N, Z, E: Jo.  
A pletete si pomlázku? 

N: My ji pleteme sami doma.  
Z: Děda mi je plete. 

E: Jo. 
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3. A – Čtenářské listy 
   Třeťáci čtyřikrát navštívili zimní stadion 
v Opočně. Děti na bruslení trénovaly 
hlavně rovnováhu a vztyk ze země, chůzi 
na bruslích, stabilitu, přenášení váhy, 
brzdění, postoj a odraz z jedné brusle. 
Všichni také hráli různé hry a soutěže. Moc 
si to užili a líbilo se jim tam.  

   Také žáci 3. A společně s celým prvním 
stupněm trénovali besídku na téma Cesta 
kolem světa. Generální zkouška probíhala 
ve středu 21. 3. 2018 a pak se ještě 
několikrát vystupovalo.  

   Při matematice se třeťáci učí počítat až 
do 1000. V pátek 16. 3. 2018 všechny děti 
ze 3. A psaly matematického klokana.  

   V prvouce se 3. A učí o rostlinách, 
například jak se rostlina jmenuje, kde se 
vyskytuje, jestli je to bylina, jedovatá 
rostlina nebo okrasná rostlina… 

   Při českém jazyce probírají slovní druhy a 
sepisují čtenářské listy, které jsou moc 
povedené.       Domka 

Čtenářské listy: č. 1- Lucas Bednárik 
                            č. 2- Bára Hůlková 
Besídka: O princezně Zubejdě 
 
     
           č. 2 

 
 
 
 
 

 

Minirozhovor s Magdou 
Co jsi dělala o prázdninách? 

Byla jsem na bruslení, v Tongu a v solné 
jeskyňce. 

A líbilo se ti v Tongu? 
Jo, hodně moc. 

Chodíš na koledu? 
Ne, nechodím na koledu. 
Chodí na tebe koledníci? 

Ano, chodí na mě koledníci. 
Co chystáte pro koledníky? 

Nějaké dobroty. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantová Magdalena 
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4. A – Byli jsme na Římanech 
 
„Těžké životní podmínky“ se snaží paní 
Matyasiková udělat pro své zlobivé žáky. 
27 žáků je docela hodně a mít je skoro 
každou hodinu je až o nervy . Začneme 
asi velice obtížnou matematikou, při té se 
čtvrťáci snaží naučit římské číslice a 
násobení dvojciferným číslem (moc jim to 
nejde). Při našem krásném českém jazyce 
se samozřejmě učí nezapomenutelné y/i. 
Podstatná jména, pádové otázky a 
skloňování podstatných jmen - to všechno 
se nachází také na programu čtvrťáků. Při 
vlastivědě se paní učitelka Maixnerová 
snaží alespoň nějaké informace dostat do 
hlav žáků . Učí se o naší vlasti, 
parlamentu a o České republice a jejím 
prezidentovi. Přírodověda je také na 
rozvrhu 4. A a paní Maixnerová je učí o 
obilovinách, jako jsou např. pšenice, oves, 
ječmen, žito, kukuřice atd.        
 

Obrázek ze třidy 4. A (velikonoční květináče) 

S paní Hlavsovou o výtvarce vyráběli 
květináče s vajíčky a ozdobami, v květináči 
také rostou malinké výrůstky obilí (viz 
obrázek). Ještě vyráběli přáníčka a 
velikonoční figurky. 
Čtvrťáci se také zmínili, že byli na 
Římanech a na představení o „drsné“ 
Namibii, které se jim moc líbilo.   
Děkuji za zprávy Máje a Nikče! 

„Dáda“ 

 

 
 

Rozhovor s Viktorem Slavíkem 
Takže jarní prázdniny jsou za námi. Jak jsi 
je strávil? 
No, byl jsem 
především doma 
a dvakrát jsme 
byli na horách 
sáňkovat. 
 

Také 
Velikonoce už 
máme za 
sebou. Chodíš 
ještě na koledu 
a popřípadě 
s kým?? 
Ještě ano a 
chodím s taťkou. 
 

Tradiční 
velikonoční 
zvyk je malování vajíček. Malujete také 
velikonoční kraslice?? 
Ne, nemalujeme.  
 

1. dubna je apríl (den vtípků). Dovolíš si 
na někoho nějakou srandu??? 
Ano, na mého spolužáka Lukáše Zrzavého. 
 

Tak to je už všechno a díky za rozhovor!   
                        „Dáda“  
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5. A – Mach a Šebestová 
 
Na školní besídku secvičili scénku Mach a 
Šebestová na pirátské lodi. Také si 
přichystali indiánskou píseň Jepo i Tai Tai 
Je. O výtvarce si vyráběli kulisy na 
představení. Vyrobili si z kartonu Jonatána, 
sluchátko a stožár s vlajkou. Na výtvarce 
měli projekt Domy, domky, domečky, kde 
kreslili domeček pro pohádkovou postavu, 
dům, ve kterém by chtěli bydlet, a město. 
To byla skupinová práce. O matice začali 
dělit dvojciferným dělitelem a v českém 
jazyce procvičují přídavná jména (vzory). 

Akce 
Páťáci se zúčastnili zase mnoha akcí. 
Někteří žáci se 12. února zúčastnili 
matematické soutěže Pangea, která se 
koná pod záštitou českého svazu vědecko-
technických společností a jednotou 
českých matematiků a fyziků. 23.2. byli 
v tělocvičně na představení Římané. 2.3. 
se byli v kině podívat na taneční vystupení 
ZUŠ. 16.3. psali matematického klokana. 

 
 
 
 
 Besídka 
 Římané                                                                                                           

  

Minirozhovor  
s Luckou Dušánkovou 

 
Jak sis užila jarní prázdniny? 

Špatně, udělala jsem si něco s nohou. 

Jak doma slavíte Velikonoce?  

Pečeme beránka a chodím s holkama na 

koledu.  

Umíš plést pomlázku? 

Ne, vždycky mi ji plete děda. 

A barvíte si doma vajíčka? 

Ano, barvíme.     

Annie  
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6. A – Kraslice 
Výtvarná 
výchova 
Ve výtvarné 
výchově 
probíráme 
malování 
kraslic. Na 
obrázku jsou 
výtvory M. 
Dvořáka a A. 
Čtvrtečkové. 

Aneta Kubáčová  

Fyzika 
Předmět fyzika 
mě nebaví, ale 
docela ráda 
pozoruju různé 
pokusy. Ve 
fyzice teď 
probíráme 
elektrické pole, 
kde je například 
měření elektr. 
náboje atd. Pan 
učitel nám pouští zápisy o dané látce a k 
tomu jsou i nějaké obrázky.                          

Kristýna Domáčková 

Tělocvik 
Vždy před začátkem se rozcvičíme asi osm 
minut. A pak si zahrajeme někdy vybiku, 
florbal, a když je sníh, tak jsou koulovačky 
nebo jiné hry. Po tělocviku jdeme na oběd. 

Miroslav Dvořák 

Přírodopis 
V přírodní vědě probíráme kroužkovce. 
Jsou to malí živočichové, kteří žijí  
v zemině. Jsou tři druhy - vodní 
(sladkovodní a mořští) a zemní. Nitěnky - 
je to krmivo pro akvarijní rybičky. 

Aneta Kubáčová

 

 
Besídka 2. ročník 
Ve druhé třídě nás paní učitelka poprosila, 
jestli bychom nenacvičily taneček na téma 
„Tučňáci". Náš taneček se jim líbil, a proto 
ho trénovali o prázdninách. Zvládli to 
perfektně. Když byla besídka, mohli jste 
nás vidět tancovat s nimi.  

Nicol Ježková a Kristýna Domáčková 
 

Bety 

Minirozhovor  
s Michalem Balcarem 

Jak sis užil jarní prázdniny? 
Mnohem víc než colu. 

Jak vypadají Velikonoce u tebe doma? 
Barvíme vajíčka, pečeme 
velikonočního beránka,… 

Máte nějaký zvláštní zvyk? 
Necháváme světit sůl. 

Umíš uplést pomlázku? 
Ne. 

Za rozhovor děkuje Bety  
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7. A – Tradice i formule 

Malý rozhovor  
s Renátou Smrčkovou 

Jak ses měla o jarních prázdninách? 
Dobře, byla jsem na lyžích. 

Jakým způsobem slavíte Velikonoce? 
Pečeme beránka a zdobíme dům a 

chodíme na koledu. 
Umíš plést pomlázku? 

Ne, neumím. 

 
Barvíte doma vajíčka? 

Ano, barvíme. 

Čeština 
Literatura: V literatuře probírají dějiny, ale 
dlouho ji neměli, protože pan učitel Mach 
byl nemocný. Měli psát test z písemných 
památek, ale pan Mach byl nemocný, tak 
nepsali. 
Sloh: Na slohu popisují 
obrázky. Slohová práce se 
musela přesunout, protože pan 
učitel Mach byl nemocný. 
 

Hudební výchova 
O hudebce nejprve zapisují 
témata, občas někdo přečte 
referát, který si připravil. Poté 
jdou k počítači zpívat, 
několikrát chytají záchvat 
smíchu kvůli vtípkům Gerži. 

Tělocvik 

Při tělocviku hrají florbal a vybiku a chodí 
do průmyslové školy. 
 

Matematika 
16.3. psali matematického klokana, 
v matematice nedávno brali konstrukci 
trojúhelníku. 
 

Výtvarná vychova 
Na výtvarné výchově malovali čtyři roční 
období rozdělené na čtvrtku. Předtím si 
každý vybral jednu nadpřirozenou 
postavu, například elfa, vílu. 
 

Pracovní činosti 
Momentálně na pracovních činnostech 
vytvářejí malou formuli. Není to 
jednodnoduché, ale pro někoho jo. 
 

Angličtina 
O angličtině se učí o různých zajímavých 
věcech a tradicích v Anglii. Jsou rozděleni 
do dvou skupin. Ne všem angličtina moc 
jde. Mají ale pana Macha, který se už 
uzdravil . 

Napsal:/šmajda/ 
 

Obrázky: M. Hušková, T. Hlavsa 
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8. A – Čtvrtletní práce 
  

Rozhovor s Lenkou Moravcovou 
Jak sis užila jarní prázdniny? A kde jsi 
byla? 
Prázdniny byly super. Byla jsem v Polsku a byla 
jsem v aquaparku. 

Chodila jsi na koledu? 
Ne, už jsem na to velká a moc mě to nebaví. 

Barvíte doma vajíčka? 
Doma barvíme vajíčka, 
ale neděláme speciální 
barvení. 

Co dáváte koledníkům, 
když k vám přijdou? 
Různé sladkosti a jiné 
mňamky. 

Máte pro koledníky 
připravené nějaké 
pohoštění? 
Ano, různé chlebíčky a 
třeba i buchtu. 
 

Za rozhovor děkuje 
 /Maty/ 

Tělocvik – kluci 
Na tělocvik chodíme do sokolovny a někdy 
i do průmyslové školy. Nejdříve se vždycky 
protáhneme a uděláme pár cvičení. A 
potom si konečně jdeme zahrát. Hrajeme 
různé hry, např. fotbal, basketbal a 
někdy i florbal. 

Tělocvik – holky 
Holky na tělocvik chodí do 
průmyslové školy, a když se domluví 
mezi sebou učitelé, tak chodí do 
sokolovny. Také hrajou vybíjenou a 
florbal. Nic jiného hrát neumějí. Paní 
učitelka přitvrdila a místo dvou 
koleček běhají už čtyři! 

 
 
Český jazyk 
Pan učitel Václav Mach byl týden 
nemocný, takže jsme museli mít na český 
jazyk paní učitelku Hanu Novotnou, ale 
bylo to dobré, psali jsme různé pracovní 
listy, abychom si ten český jazyk procvičili.  

Matematika 
O matematice nás neminula čtvrtletní 
práce z Pythagorovy věty a kružnice.  

Vaření 
Každý týden jedna ze dvou skupin vaří 
různá jídla. Vždy se domlouváme s paní 
učitelkou Novotnou, na co máme chuť a co 
chceme vařit. Paní učitelka nám dá nějaké 
tipy na jídla a my si vybereme jedno jídlo, 
které budeme vařit. Nedávno druhá 
skupina připravovala bramboráky a 
borůvkovou bublaninu. Jak o tom mluví, 
tak to zní velmi dobře.  

Estetická výchova 
Na estetické výchově jsme malovali svoji 
verzi obrazu Mona Lisa. Ale dopadlo to 
všelijak. Některé obrázky byly pěkné, ale 
některé teda nic moc. Dokonce jsme ty 
obrázky  zarámovali a pojmenovali (Upír 
Líza, Lady Líza, Móňa Líza, Meta Líza, 
Modro Líza aj. Bylo to docela pěkné. Byly 
také vystavené ve vestibulu.   
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9. A – Stavebnice nás baví 
V naší třídě vládne naprostý klid, skoro 
vůbec nikdo až na pár výjimek se nebál 
přijímaček. Učitelé se asi strachovali 
mnohem víc, a tak někteří z nás chodili na 
doučování, abychom si vylepšili naše 
vědomosti. Přijímací zkoušky se psaly 12. 
dubna a 16. dubna.  
Byli jsme v kině na Arnoštu Lustigovi, což 
každého zaujalo. V úterý 20. března jsme 
byli v kině na Kateřině Motani a jejím 
dokumentu o zvířatech a kultuře lidí  
v cizích zemích.  
Ve fyzice jsme probrali jadernou fyziku, 
která nás velice bavila :D, nyní probíráme 
astronomii, která nás moc nebaví.  
 

Obrázek z filmu Vynález zkázy 
Natálie Pumrová: Potapěč 

V estetické výchově děláme monotyp, což 
znamená, že si na bílý papír předkreslíte 
tužkou obrázek, poté papír otočíte a 
přetřete anilinkami. Když Vám barvy 
zaschnou, tak na desku, která je přetřená  
inkoustem, položíte stranu papíru, kde jste 
malovali anilinkami a zadní částí štětce 
začnete obtahovat obrázek. Obrázek měl 
být z filmu Vynález zkázy od Karla Zemana.  

 
V českém jazyce opakujeme malá a velká 
písmena a píšeme ilustrační testy  
z předchozích přijímacích zkoušek.  
V literatuře jsme přečetli Prima sezónu od 
Josefa Škvoreckého. V anglickém jazyce 
píšeme vlastní životopis. V matematice 
bereme vše, co se týká úseček a 
podobnosti. Při němčině probíráme 
odlučitelné předpony a neodlučitelné 
předpony a věnovali jsme se také 
Velikonocím.  

 

Při pracovních činnostech skládáme 
stavebnice Bofin. Vybereme si pokus a ten 
vyzkoušíme a musíme k tomu napsat 
důvod, proč se tomu tak děje, všechny to 
začalo velice bavit, dokonce i paní 
Novotnou :D  
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V zeměpise nám pan Sedláček vypráví 
zážitky, kde všude byl, což je zajímavé, ale 
lépe si to představíte. Na informatice jsme 
fotili novou Dobrušku a udělali na to 
prezentaci jako: Dobruška stará a nová. 
Tiskli jsme i závěrečné práce, abychom si 
je případně opravili. V přírodopisu 
probíráme kameny a v chemii jsme dobrali 
alkoholy, které všechny zaujaly, a začali 
jsme probírat cukry. Při přírodopisném 
semináři zkoušíme pokusy, které nás baví, 
kupříkladu jsme dělali test chuti a čichu 
atd. Při dějepise probíráme druhou 
světovou válku.    

Kristýna Štěpánová, 9. A 
 

Rozhovor s Ondřejem 
Ahoj, co jste dělali na Velikonoce? 
Ondra: Čau, barvili jsme vajíčka a 

koledovali. 
Pomlázky si děláte sami, nebo si je 

kupujete ? 

  
Ondra: Nekupujeme je, vždycky je 

dostáváme od dědy. 
A jaké byly prázdniny? 

Ondra: Nebyla škola, takže jsem hodně a 
hodně odpočíval.  

Klokan 
Klokan je matematická soutěž, konající se 
každý rok v březnu. Na počátku obdržíte 
určitý počet bodů. Pokud odpovíte špatně, 
body se vám odečtou, a pokud odpovíte 
správně, tak se vám přičtou body podle 
obtížnosti úkolu. Pokud neodpovíte, body 
se nezmění. 
 
Nejlepší řešitelé matematické soutěže:  
Cvrček (2. a 3. ročník) 
74 bodů - Anna Domorádová – 3. A 
70 bodů - Barbora Hůlková – 3. A 

a Magdalena Čtvrtečková – 3. A 

Klokánek (4. a 5. ročník) 
81 bodů - Veronika Matoušková – 5. A 
77 bodů - Viktor Slavík - 4. A 
76 bodů - Karolína Petrová – 5. A 

Benjamín (6. a 7. ročník) 
76 bodů - Petr Čáp – 7. A 
66 bodů - Michal Balcar – 6. A 
64 bodů – Iva Kovářová – 7. A 
 a Amélie Sehnalová, 7. A 

a Adam Pekárek, 7. A 

Klokan (8. a 9. ročník) 
71 bodů - Marián Trpkoš - 9. A 

a Martina Langerová - 8. A  
69 bodů - David Zrzavý – 8. A 

    Tom 

Magdaléna Kantová, 3. A (keram. kroužek) 
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Cesta kolem světa 

 

Znělka 

Vystoupení zahájil kroužek fléten při školní 
družině pod vedením D. Effenberkové – 
žáci 4. A a 5. A. 
 
Afrika 
  1. A (žáci pod vedením M. Petráčkové) 

 

 

 
 

Severní pól 
2. A 
Eskymáci 
(žáci pod 
vedením H. 
Tošovské, 
kytarový 
doprovod 
Michael 
Schmoranz) 

 
Ledové království 

   
Kroužek moderní gymnastiky Dobruška 
pod vedením V. Bajerové, vystupovaly 
žákyně 1. A a sólistka Lucka Smažíková ze 
šesté třídy. 
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Oceán 
Příběh Macha a Šebestové připravila třída 
5. A pod vedením J. Pultarové. 

 
 
Amerika  
- Flétny 3. A 

 
 
- Hry indiánských dětí  

 
(4. A a J. Matyasiková) 

 

- Indiánská píseň 5. A 

 
 

- Moderní tanec 4.A + 5.A (J. Kučerová) 

 
 
Asie 
Pohádku o princezně Zubejdě zahráli žáci 
3. třídy pod vedením paní učitelky M. 
Schmoranzové (viz také str. 6). 

 
 
Jižní pól 
Tanec tučňáků secvičili druháci (viz str. 5). 
Evropa 
Na závěr zazněla Smetanova Vltava 
v podání kroužku fléten. 

                                            Domka 
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Karneval 
V neděli 18. února se konal dětský 
maškarní karneval, který pořádaly 
vychovatelky za podpory přátel školy a 
Města Dobrušky. Dorazily více než dvě 
stovky „dospěláků“ a dětí v maskách. 
Hned ze začátku je uvítaly malé gymnastky 
pod vedením paní Anity Melišové. 
Program připravili a moderovali pan 
ředitel Hlavsa s paní uč. Schmoranzovou a 
s panem uč. Machem, kterým pomáhali 
starší žáci a bývalí absolventi školy. Děti si 
pěkně zatančily, zasoutěžily a zahrály 
různé zábavné hry. Nutno podotknout, že 
o hudbu se postaral Vojtěch Flígr, taktéž 
náš bývalý žák. Děti nakonec odešly 
s odměnami a někteří s výhrami z bohaté 
tomboly.  

 
Dětský maškarní karneval                       „Dáda“ 

Dokument o Arnoštu 
Lustigovi: Devět životů (2012) 
19. února jsme byli v kině na dokumentu o 
českém spisovateli a publicistovi Arnoštu 
Lustigovi. Narodil se 21. 12. 1926 a zemřel 
26. 2. 2011, což bylo nedlouho před 
uvedením snímku. Dozvěděli jsme se o 
jeho pobytech v koncentračních táborech. 
Prošel nejen Terezínem, Osvětimí, ale také 
Buchenwaldem. V dokumentu se objevili i 
Arnoštovi dobří přátelé jako například 

Květa Fialová, Zdeněk Mahler, Karel 
Hvížďala, sestra Hana Hnátová a pár 
dalších. Název filmu vychází z jeho 
obrovského štěstí, které měl. Dokonce 
díky svému přeřeknutí přežil a zachránil 
tak i sestru. Arnošt Lustig celý snímek 
provází a komentuje.  Je to vyprávění o 
válečné době od 30. a 40. let až po 
současnost. V tomto snímku zazněla i jeho 
věta: „Ne všichni Němci byli nacisté, ale 
všichni nacisté byli Němci.“ 
Celé to režírovali Ivo Pavelek a Kristina 
Pavelková. Pan režisér po skončení 
promítání přidal několik zajímavých 
informací.                                          *Ananas* 

Safari v kině 
Třídy 6. a 7. A byly v kině na „SAFARI“. Bylo 
to o Josefu Vágnerovi, který založil ZOO ve 
Dvoře Králové. Za svůj život odchytil přes 
2000 zvířat (pomáhali mu obyvatelé 
Afriky). Do prvního transportu zvířat musel 
investovat sám, protože mu nikdo neposlal 
peníze. Když už byla ZOO založená, přišla 
inspekce. Lidé z inspekce prohlásili, že 
žirafy jsou nemocné, a nechali je vystřílet. 
Později se zjistilo, že všechny žirafy byly 
zdravé. Pan Vágner byl vlastníkem tří 
nosorožců (nosorožec bílý severní), kteří 
už vyhynuli. Společně s ním pracovala i 
jeho manželka.                                         Bety 
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Poslední z Římanů 
Dne 23. února navštívili naši školu zřejmě 
asi úplně poslední dva žíjící Římani, kteří si 
s sebou vozí pořádný arsenál nástrojů 
určených k boji. Jednalo se o vystoupení 
agentury Pernštejni, kteří nám před rokem 
předvedli vystoupení Staré pověsti české. 
Žáci 4. až 7. třídy se naučili s některými 
nástroji zacházet a vytvořili známou 
formaci „želva“, která sloužila k obraně 
před lučištníky. Na závěr předvedli oba 
herci „opravdový“ boj.  

 
Formace želva v podání žáků 4. – 7. třídy.  

„Dáda“ 
 

Namibie 
Žáci 5. až 9. ročníku navštívili 20. března 
kino.  Byli jsme se podívat na dokument o 
Namibii. Dokument komentovala Kateřina 
Motani. Bylo velice zajímavé vidět život 
afrických kmenů a moci nahlédnout do 
jejich běžného dne. I rozpadlá města, 
nespoutané safari a poušť stála za to!  Po 
skončení dokumentu nám Kateřina 
ukázala různé suvenýry z Afriky jako 
například mast, kterou se malují 
domorodé ženy, rohy z různých zvířat atd. 

Potom jsme si po vyplnění kvízu mohli 
zasoutěžit o různé ceny. Bylo to super!  

                           Lednička, foto www.svkhk.cz 
 

Nové tabule 
Jistě si vzpomínáte, že jsme se tady 
v časopise nedávno bavili o tabulích. 
Docela rychle jsme se dočkali nových 
tabulí v učebnách dějepisu (208) a 
němčiny (218). V dějepise je tabule na 
křídy i fixy, zatímco v němčině jen na křídy. 
V březnu byla také vylepšena učebna 
hudebky, kam byl přesunut nevyužívaný 
dataprojektor ze 2. třídy. 

  
Učebna 218 před a po 

 

 
Učebna hudební výchovy 

 
Učebna 208                                                      Bety  

http://www.svkhk.cz/
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Užité výtvarné činnosti 
Jelikož je na UVČ jen půlka třídy, pracuje 
se nám lépe a učitel je méně nervózní. 
Výrobky, které si vyrobíme, si bereme 
domů. Když jsme se sedmáků zeptali, co je 
to vlastně UVČ, dozvěděli jsme se, že je to 
podobné jako výtvarná výchova. Na UVČ si 
vyzkoušíte, co na Vv neděláte. Na UVČ 
chodí o jednoho žáka více než na LDV. 
Dělali si dokonce i vlastní trička pomocí 
batikování (provázková technika). Začínali 
s keramikou, malovali na bavlnu, vyráběli 
prehistorická zvířata, modelovali vázy, 

zdobili je 
ubrouskovou 
technikou a 
dělali přívěsky 
z FIMA. 
Všichni UVČ 
doporučují! 

/Maty/ 

Literárně dramatická výchova 
LDV v letošním roce navštěvuje 13 žáků. 
V prvním pololetí se dělají různé cviky a 
cvičení na hlasitost (hlas) a herecké 
výkony, které jsou velice důležité. Byli se 
podívat v kině na exkurzi, kde jim ukázali 
nějaké přístroje. Na další exkurzi byli na 
dětském divadle v sokolovně, kde si zkusili 
loutkové divadlo a měli možnost ho i 
zahrát. V druhém pololetí už dostali scénář 
a společně si ho předčítali. V posledních 
týdnech už pilně nacvičují, ale zatím 
nechtějí prozradit název a ani žádné 
podrobnosti. Už se těšíme, co nám 
v červnu naši nástupci předvedou. 
Sedmáci chtějí vzkázat budoucím 
sedmákům, ať si rozhodně vyberou LDV a 
já za redakci to doporučuji také! 
Sepsali Kubalová, Gerža a Procházková  

Loňské (velmi povedené) divadlo. 

„Dáda“ 
 

Úspěchy časopisu 
Každý rok se v Brně koná celostátní setkání 
finalistů soutěže Školní časopis roku. Této 
soutěže se účastní také náš školní časopis. 
Nejdříve je třeba se přihlásit do kola krajského 
(to probíhá vždy v dubnu). V posledních dvou 
letech jsme v kole krajském skončili na prvním 
místě. Konkurence v celostátním kole je veliká, 
všechny časopisy jsou zajímavé a je těžké určit 
pořadí. Dostat se mezi první desítku časopisů  

 

v rámci celé republiky je úspěch. Nejlépe se 
zatím umístil časopis 
NEXT (5.), časopis 
EXPRESS skončil desátý a 
zatím poslední soutěžní 
časopis EXPERIMENT 
získal krásné deváté 
místo. Doufáme, že náš 
EXPORT nezklame a že 
nám budete držet palce!                    
Tom 
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Novinky ze školní knihovny 
Také v posledních měsících přibyly do 
knihovny nové knížky.  

 
Pro mladší žáky jsou určeny knihy Kuba 
nechce číst pro 1. třídu, Kuba nechce spát 
pro 2. třídu a Kuba nechce prohrávat pro 
3. třídu. Knížky vyprávějí příběh o klukovi 
jménem Kuba a jeho dobrodružstvích ve 
škole. Autorem je Petra Braunová. 
 

 
Nejen pro druháky jsou určeny knížky 
Daniely Krolluperové (Kouzelná aktovka, 
Josífkův pekelný týden) a Martiny 
Drijverové (Sísa Kyselá – 2. díl). 
 

R. R. Russellová napsala pět 
dílů DENÍKU MIMOŇKY. 
Nově si můžete půjčit také 
11. a 12. díl známé knihy 
Deník malého poseroutky. 
V těchto dvou dílech se 
vypráví o tom, jak Greg 
chce natočit hororový film a 

jak s rodiči poletí na dovolenou. Autorem 
je Jeff Kinney.       Tom 

Hádanky od šesťáků 
První hádanka Lucky Smažíkové 
Mám v sobě 4 díry. Mám různé barvy. Lidé 
se beze mě většinou neobejdou. Můžu být 
z různých materiálů. Jsem hlavně z látky. 
Tisknou se na mě různé vzory. Jsem 
dlouhé i krátké. Bydlím ve skříni. Co jsem? 
 

Druhá hádanka Tomáše Sládka 
Mám ho moc rád. Trávím s ním dost času, 
nejvíc v noci a má čtyři rohy. Je měkký a je 
obdélníkového tvaru. Co je to? 
 

Třetí hádanka Adély Čtvrtečkové 
Stojím v květináči a rozhlížím se po pokoji. 
Moje listy jsou sytě zelené a mé kořeny 
vykukují z květináče. Nemám ráda moc 
hlínu, ale vzdušnou zeminu a kůru stromů. 
Mým domovem je tropický deštný les, kde 
parazituji na stromech. Mám dlouhý 
stonek, na kterém je mnoho květů. Kvetu 
bíle, ale moji příbuzní kvetou různými 
barvami. Je nás hodně druhů. Máme rádi 
teplo a vlhko. Když mě osprchujete vodou, 
budu šťastná. Co jsem? 
 

Čtvrtá hádanka Daniela Horkého 
Vždy to je na střechách domů. Na stavbu 
se používají převážně cihly. Když se v krbu 
zatopí, tak se z toho kouří. Vršek je pak 
proto černý. Co to je ? 
 

Pátá hádanka Nicol Ježkové 
Jsem listnatý strom a zároveň i národní. 
Můžu růst, kde chci. Kvetu v červnu a 
v červenci. Mám listy ve tvaru srdce. Můj 
plod je jednopouzdrý kulovitý oříšek. Dříve 
ze mě lidé vyráběli velmi kvalitní hudební 
nástroje a nábytek. Můžu měřit až 30 m. Z 
mých plodů se může vařit čaj, který je moc 
dobrý. Co jsem? 
Řešení je na str. 23                                   /Šmajda/
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Najdi 8 rozdílů! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Vojtěch Linhart 

Kreslený vtip 

Nakreslila: Domka 
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Najdi 4 rozdíly 
Vypracovala: Andrea Šulová 

 

Vtipy 
Ve škole se ptá paní učitelka:   
„Pepíčku, jak poznáš třešeň od jabloně?“ 
Pepíšek odpovídá: „Podle plodů.“ 
„Dobře, a když plody ještě nemají?“ 
A říká Pepíček: „Tak počkám.“ 
 
Učitel se ptá studenta. „Proč jsi přišel 
pozdě?“ 
„Přece kvůli tý ceduli!“ 
„Jaký ceduli?“ 
„No tý, co stojí na rohu: „POZOR, ŠKOLA!“ 
 

Najdi 5 rozdílů 
Vypracoval: David Zrzavý

 
 
V mateřské školce: 
„Jak dělá pejsek, Honzíku?“ 
„Haf.“ 
„Mařenko, jak dělá kočička?“ 
„Mňau.“ 
„Jiříčku, jak dělá žabička?“ 
„Kvák.“ 
„Tomáši, jak dělá myš?“ 
„Klik, paní učitelko.“ 

 
Jde manžel do kuchyně a ptá se:  
„Miláčku, proč už půl hodiny škrtíš to 
kuře?“ 
Blondýna:  
„Protože v receptu píšou, půl hodiny 
duste!“ 
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Obrázkové sudoku 

Číšník načapá hosta, jak čistí příbor o 
ubrus: „Pane, za prvé, ten příbor je čistý! A 
za druhé, koukněte se, jak jste zašpinil 
UBRUS!!!“ 
 
Povídají si dva policajti: „Ty, slyšel jsi, že 
letos bude Nový rok v pátek?“ Druhý na to: 
„No, jen aby to nebylo třináctého.“ 
 
Učitel zadává úkol: Doma vypracujete                                                              
cvičení 8, 9 a 10. 
Hurvínek si povzdechne: „Chudák taťulda.“ 
 

Paní učitelka se ptá Aničky: 
„Tak co, Aničko, ukázala jsi doma tu 
pětku?“ 
Anička: „Ano“ 
Paní učitelka: „A co na to rodiče říkali?“ 
Anička: „Nic, nebyli doma.“ 
 
Jde blondýnka a přijde k vysoké mohutné 
zdi. Zeď však najednou spadne. Jaké z toho 
plyne ponaučení? Moudřejší ustoupí! 
 
Policista: „Dobrý den, pane řidiči, silniční 
kontrola. Kartičku máte, body sbíráte?“
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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. Svoje otázky 
můžeš vhazovat do krabičky, která je 
zavěšená na nástěnce v přízemí.  
Otázek můžeš napsat, kolik jen chceš.  Už 
jsem zvědavý, kdo vymyslí opravdu 
zajímavý dotaz! 

 
 
 

                                                    

Dotaz č. 1: Jak zmírnit bolest od 
pomlázky? 
Velice zajímavý dotaz!:)  
Rady jako je polštářek na zadek, zná 
každý. Polštářek určitě funguje, ale 
myslím, že to není přímo nenápadný 
způsob. 
No, buď to budeš muset přežít, anebo 
prosit koledníky, ať jsou mírní. :) 
Hlavně rozumný koledník rozumně 
„vyšlehává“.  
Určitě ví, že nejde o to, aby sis nemohla 
týden sednout, ale abys byla zdravá a 
hezká po celý rok.   
 

Dotaz č. 2: Další poklady v krabici 
Při vybírání krabice jsme kromě dotazů 
tentokrát našli i tři pokerové žetony. 
Doufám, že žetony nebyly ze školní 
družiny či klubu . Jsem sice moc rád za 
dary, ale  byl bych nerad, kdyby v nějaké 
hře žetony chyběly. Žetony jsou 
k vyzvednutí u paní Poulové.  

Připravuje: Lednička 

 
 
 
 
 

Dotaz č. 3: Jak mám říct rodičům, 
že jsem dostal špatnou známku? 
Co si budeme povídat, každý někdy dostal 
(anebo dostane) špatnou známku. 
Jestli ses učil a dostal i tak 5, myslím, že tě 
to bude mrzet víc než rodiče. V tomto 
případě to určitě pochopí. 
Horší je, pokud jsi dostal špatnou známku, 
protože ses neučil. Zkusil bych rodičům  
říct: „Já si to opravím.“ Rodiče taky někdy 
dostali špatnou známku . 
Nejhorší je o známce neříct a tajit to, 
protože vždy se to provalí.  
Pamatuj si, že každý problém se vyřeší, 
jen se o něm musí mluvit! :)  
 

Dotaz č. 4: Chtěl bych vědět něco 
o tobě. Prozraď něco! 
Haha!  
Jsem moc rád, že se zajímáte. 
Takže v příštím (zároveň posledním) čísle 
se můžete těšit na ŽIVOTOPIS PTÁKA 
EXPORŤÁKA! Dozvíte se také, co rád dělá. 

POZOR! SOUTĚŽ ŽIVOTOPIS PTÁKA EXPORŤÁKA!  
Napiš mi, jak si můj životopis představuješ, nejzajímavější příspěvky otisknu a ocením. 


