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Milí čtenáři, 
toto je již bohužel poslední číslo našeho časopisu EXPORT. Toto 
poslední číslo bylo velmi náročné na přípravu kvůli tomu 
hroznému vedru. Ale ani to nám v práci nezabránilo a připravili 
jsme pro vás vtipy, anketu Nej holka a Nej kluk, rozhovory o létě, 
prázdninách, cestování a jinou zábavu. Na jednu stranu to bylo 
docela náročné, ale i přesto jsme si vytváření školního časopisu 
všichni hodně užili. Doufáme, že se vám všechna čísla letošního 
ročníku líbila. Užijte si čtení posledního EXPORTU! :)  

Za celou redakci *Ananas* a „Dáda“ 
obrázek: M. Hladík, 2. A  

 

Co byste o nás měli vědět 

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

 
Ahoj, já jsem Anna Linhartová, v březnu mi 
bylo 14 let. Ráda fotím, mám ráda filmy a 
seriály, nejraději spím, doma mám 
kocoura. A budu se podepisovat *Ananas*. 
 

Foto letošní redakce   

EXPORT 2017/2018 
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Třídní i školní kolo hlasování 
ankety Nej holka a Nej kluk 
Dne 25. dubna proběhlo hlasování ankety 
Nej holka a Nej kluk v jednotlivých třídách. 
Žáci každé třídy si mezi svými řadami 
zvolili 3 kluky a 3 holky, kteří měli jít 
reprezentovat třídu do školního kola. 
Hlasování proběhlo ve třídách v rámci 
nějaké hodiny. Poté byly lístky vybrány a 
hlasy byly sečteny naší redakcí. Letos se 
hlasování trochu změnilo, protože nebyla 
zapojena 5. třída jako minulé roky. 
 
Nej kluci 6. A     Nej holky 6. A 
1. Týfa Tobiáš     1. Domáčková Kristýna  
2. Hůlek David     2. Ježková Nicol 
3. Tomáš Jan     3. Smažíková Lucie 
 

Nej kluci 7. A     Nej holky 7. A 
1. Hlavsa Tomáš     1. Kubalová Adéla 
2. Gerža Vojtěch     2. Procházková Petra 
3. Hejzlar Radek     3. Zelená Lucie 
 

Nej kluci 8. A     Nej holky 8. A 
1. Tomáš David     1. Dvořáková Daniela 
2. Mutina Daniel     2. Balcarová Alžběta 
3. Zrzavý David     3. Langerová Martina 
 

Nej kluci 9. A     Nej holky 9. A 
1. Čáp Radek     1. Mikačová Eliška 
2. Kohoutek Ondřej   2. Hornofová Aneta 
3. Vosyka Jaroslav     3. Vdoviaková Klára 
 

Školní kolo Nej holka a Nej kluk probíhalo 
9. května 2018 ve školním klubu od 8:45 
do 9:55. Hlasovali žáci 6. - 9. třídy. 
Nejprve redakce přichystala klub, aby se 
podobal volební místnosti. Poté si redakce 
rozdělila práci a vše mohlo začít. Nejprve 
dva členové redakce došli pro třídu a 
odvedli ji do klubu. V klubu je čekal další 
člen redakce, který je poučil asi takto: 
 

 
 „Nejdříve si dojdete pro hlasovací lístek,  
kde jsou vypsaná  jména žáků. Každý žák si 
dojde s lístkem do volební kabinky a 
zakroužkuje jednu holku a jednoho kluka. 
Dále přeloží lístek, hodí ho do hlasovací 
krabice, počká na zbytek třídy a redakce je 
zase odvede zpět.“  
 
Titul Nej holka získala žákyně ze 7. třídy 
Adéla Kubalová. 
Na druhém místě se umístila Martina 
Langerová (8. A) a na třetím místě skončila  
Eliška Mikačová (9. A).  
Titul Nej kluk získal Vojtěch Gerža ze 7. A. 
Na druhém místě se umístil Tomáš Hlavsa 
(7. A) a na třetím místě skončil Tomáš 
David (8. A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vítězové ankety Adéla Kubalová (7. A) a Vojtěch 
Gerža (7. A). 

„Dáda“ a Domka 
 

NEJ KLUK 

NEJ HOLKA 

2018 
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1. A – Už umíme všechno 
Český jazyk 
Učíme se číst slabiky bě, pě, vě, mě a pak 
už budeme umět číst úplně vše.  
Dne 29. 5. jsme byli v knihovně na 
Pasování na čtenáře.  

Matematika 
Umíme sčítat a odčítat do 20, učíme se 
nakupovat. Zkoušíme 
počítat algebrogramy. 

Prvouka 
Pěstovali jsme řeřichu 
a pak jsme si na ní při 
svačině pochutnali.   
 
Kde jsme všude byli 
V pátek 18. 5. jsme sportovali na stadionu 
v Mělčanech.  

Dne 19. 4. se první třída účastnila 
vysazování pstruhů do potoka  
v Mělčanech. Děti pomáhaly vypouštět 
pstruhy a pak si za odměnu opekly 
špekáčky. 

 
20. 4. měl  první stupeň Den Země - soutěž 
družstev, úklid okolí školy. 

Dne 24. 4. jsme měli v první třídě Den 
otevřených dveří. Někteří rodiče prvňáků 
využili možnost podívat se na své děti 
přímo při vyučování. 

 

Rozhovor 
s Lucií 
Mědílkovou 
Chystáš se někam 
na dovolenou o 
prázdninách? 
Jo, k moři do 
Bulharska.  

A poletíš 
letadlem? 
Ano, poletím. 

A co třeba tábor? 
Pojedu na koňský tábor, letos poprvé. 
Akorát maminka mě tam ráno odveze a 
večer zase pojedu domů. Říká se tomu 
příměstský tábor. 

A už se ti stal nějaký úraz u moře? 
Stal. Na dovolené mi vlezl pavouk do oka a 
nějak mi to oko oteklo. Nemohla jsem pak 
ani do moře. 
 

Lucce jsme ještě popřáli pěkné prázdniny a 
ať si užije dovolenou u moře!  

Lednička 
 
 
 
 
 
 

Obrázky:  
Ondra Tošovský  
Lukáš Hartman 
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2. A - Těšíme se na prázdniny 
Druháčci se v květnu rozhodli, že udělají 
maminkám na den matek radost a vyrobí 
jim šitý jehelníček, skládaný tulipán a 
napíší malé přáníčko s veršíkem. 

V českém jazyce v rámci poznávání sloves 
děti přemýšlely, co všechno musí naše 
maminky zvládnout (viz obrázek). Děti se 
připravovaly na sportovní den na stadionu 
– trénovaly fyzickou kondici pro běh na 
400 m, cvičily rychlost běhu pro běh na 60 
metrů, nejvíce jim však dalo zabrat házení 
míčkem do dálky. A naše sportovní hala je 
bohužel nadále v nedohlednu, každým 
rokem čekáme, kdy se začne stavět. 

Učivo 2. třídy již mají téměř probrané a 
začínají opakovat, paní učitelka je chválí, 
spokojena jen není s krasopisem. Musí na 
sobě zapracovat, jinak prý objedná 
písanku pro prvňáky a budou se muset učit 
tvary písmen znova. Netýká se to ale všech 
dětí, pochvalu za pečlivou školní práci si 
určitě někteří zaslouží. 

Na akci „Školy za školou“ vystupovali  
s tancem tučňáků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minirozhovor s Elou a Sofií 
Těšíte se na prázdniny? 
E: Já jo. 
S: Já moc ne. 
Kam pojedete o prázdninách? 
E: Já poletím do Řecka. 
S: Já pojedu na tábor. 
A budete třeba u babičky a u dědy? 
E: Jo, poletím s ní do toho Řecka. 
S: Ano, bude mě hlídat skoro celé 
prázdniny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ananas* 
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3. A – Už je to pohoda 
V českém jazyce se snaží určovat blíže 
podstatná jména a slovesa (rod, číslo, pád 
a osobu, číslo, čas). Ve slohu popisovali 
maminku a o výtvarné výchově ji nakreslili. 
V matematice se blíží k závěru. Kámen 
úrazu je příprava na rýsování, aby děti 
měly všechny věci na rýsování v pořádku - 
kružítka a tužky, některé děti rýsování moc 
baví. Komu nejdou pracovní činnosti, 
většinou nevyniká ani v geometrii a 
kupodivu ani v obratnosti v tělocviku.  
Třeťáci 9. 4. 2018 byli ve školní tělocvičně 
na poučné akci „JAK FUNGUJE MOZEK“,ale 
pro jejich věkovou kategorii to bylo                                                              
moc dlouhé. Přeskakování z tématu do 
tématu a zpět bylo celkem náročné. 
Kluci (Tošovský, Cerman, Macko, Jiroud) 
na hokejbale v Dobrušce získali 1. místo a 
postoupili do krajského kola, kde se 
umístili na 2. místě a postoupili do 
celostátního finále. 

3. třída také 
navštívila 23. 
dubna 2018  
v DDM Den 
Země, kde 
byly vědo-
mostní, eko-
logické a pří-
rodopisné 
kvízy a také 

přednáška pana včelaře Novotného. 
Dozvěděli se, jak je živý úl za sklem, 
nejvíce chlapce zaujaly vykuřováky. 
V učebně VV 14. 5. byl Projekt voda, kde si 
devátý ročník s paní učitelkou Blankou 
Maixnerovou pro nás připravil různé 
pokusy a zajímavosti o vodě. Také si 
vyplňovali pracovní listy. 

 
 

Minirozhovor s Terkou 
Jedeš někam na 
dovolenou? 
Měli jsme jet na 
Šumavu, ale 
nakonec to asi 
nedopadne. 
Byla jsi někdy u 
moře? 
Ano, byla jsem se 
školou v Itálii. 
Jedeš na tábor? 
Ne, nejedu. 
A byla jsi někdy na 
táboře? 
Ne, nikdy jsem nebyla na táboře. 

      Tereza Šálová 

 
V pátek 18. 5. 2018 měl 3.ročník atletický 
den na stadionu v Mělčanech. Počasí jim 
přálo. A 21. 5. 2018 měli plavecké závody. 
Dále 24. 5. 2018 byli na konzertě ZUŠ 
Band. 
 

Velice si užili výlet do Akvária v HK + Tongo 
(5. 6. 2018), kluci hokejbal (6. 6. 2018). 
Ještě je čekají 
akce, na 
které se moc 
těší, a to na 
dětský den, 
možná bude i 
koupání u 
Čtvrtečků a 
hurá na 
prázdniny! 

Domka, 
obrázek Matěj 

Bartoš                                              
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4. A - Sportem ku zdraví 
Ve 4. třídě to stále vypadá, že tento ročník 
úspěšně dokončí všech 27 žáků. Čtvrťáci 
vyrazili v pátek 18. května na stadion 
změřit svoje síly s atletickým okruhem a 
další pátek 25. května zajeli do Rychnova 
nad Kněžnou na dopravní hřiště, kde se 
snažili složit cyklistickou zkoušku. 
V matematice čtvrťáci probírají zlomky a 
v zákeřných pětiminutovkách opakují 
různé matematické operace. Při češtině se 
učí slovesa, která i časují. Nedávno ještě 
přidali zvratná slovesa a infinitiv. V diktátu 
se nejčastěji objevuje opakování i/y. 
V hodině anglického jazyka probírají 
oblečení (clothes), slovně popisují, co mají 
zrovna na sobě, ku pomoci jsou 
samozřejmě kartičky se slovíčky. 
V přírodovědě s paní Maixnerovou 
probírají louky. Učí se zejména o různých 
travinách, jako jsou např. jílek vytrvalý, 
kostřava červená nebo bojínek luční. 
Zároveň se učí o čápovi bílém, čejce 
chocholaté. Při vlastivědě berou města, 
pohoří a vodstvo, vše samozřejmě za 
přítomnosti map. Při výtvarné výchově a 
pracovních činnostech vyrábí model farmy 

a k ní různá zvířátka, která na farmu patří. 
Také vyráběli ptáka Ohniváka společně se 
Zlatovláskou. Při tělocviku děvčata 4. A a 
5. A nacvičila taneční vystoupení, se 
kterým vystoupila na dobrušské soutěži 
„Sluníčko“, která se konala 12. května. 
Posléze vytoupila ještě na akci „Školy za 
školou“ konající se 23. května.  
 

 

Dopravní den v Rychnově 
V pátek 25. května se byla 4. A podívat na 
dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou, 
kde měli splnit testy, aby dostali cyklistický 

průkaz, že mohou sami na 
silnici. Ti, co to nesplnili, 
průkaz nedostali a bylo jim 
doporučeno, aby radši 
sami na silnici ještě 
nejezdili. A mimo testy je 
ještě čekala jízda zručnosti 
a procvičení křižovatek za 
různých dopravních situací. 
Hmm, cyklisti asi pomalu 
vymřou, protože se právě 
většině třídy tyto testy 
složit nepodařilo . 

„Dáda“  
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Sportovní den 
18. května se na atletickém stadionu 
v Dobrušce konal sportovní den. Vše 
začalo pořádnou rozcvičkou a hned se šlo 
na rychlostní běh na 60 metrů, časy prý 
byly dobré, takže asi všichni doběhli :D. Po 
krátké pauze je čekal hod míčkem a za 
chviličku i skok do dálky. Pro většinu byl 
určitě nejtěžší běh na 400 metrů, který se 
rovná přesně jednomu kolečku místního 
stadionu. Žádné ztráty hlášeny nebyly, 
takže se všichni zdárně vrátili zpět do 
školy. 
 

   
Obrázek kočky od Julie Jakicové 

Obrázek květiny od Kláry Kárníkové 
 

Plavecké závody 1. stupně 

 

Rozhovor s Davidem Kejvalem a 
Sabinou Haškovou 

 
Těšíte se na prázdniny?? 
S: Ano, budeme se koupat, bude legrace a 
hlavně klid od školy. 
D: Ano bude zábava a pojedeme k moři.  

Navštívili jste nějakou cizí zemi??                        

S: Byli jsme v Chorvatsku. 

D: V Maďarsku, Německu, Polsku a na Kypru. 
Kam se letos chytáte?? 
S: Znovu do Chorvatska . 

D: To bude překvapení  

(asi Afrika). 

Jak jste si užili dopravní 
den v Rychnově, co vás 
bavilo?? 
S: Jízda na kole a jízda 

zručnosti. 

D: Jízda na kole po okruhu. 
 
 
Za rozhovor děkuje „Dáda“ 
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5. A – Gympl a samá akce 
U páťáků se toho moc nezměnilo. Pět žáků 
se dostalo na gymnázium tady v Dobrušce. 
6. dubna měli školní kolo Pythagoriády a 
do okresního kola postoupili Eliška 
Rejzková, Pavlína Popová a Erik Fiala. 26. 
dubna byli v kině na výstavě Zajímá místa 
České republiky a východočeského 
regionu.  

 
20. dubna byla akce Den Země. Žáci měli 
znalostní otázky a poznávačku rostlin a 
zvířat.  

 

 
V květnu byli v Mělčanech na stadionu, 
kde měli atletický den. Skákali do dálky, 
házeli kriketovým míčkem a běhali 60 m. 

Na školní výlet vyrazili se čtvrťáky do 
Náchoda do lanového parku a na zámek.

 

Rozhovor s Verčou 
Marešovou 

Bude vysvědčení. Tak jak dopadne? 
Nevím. Nejspíš dobře. 

 
Kam jezdíš na dovolenou? 

K babičce a dědovi. 
 

Jezdíš na letní tábory? 
Nejezdím. 

 
 

                                                  Annie 

Obrázek: Katka Zelená  
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6. A – Samé učení 
Šestka  se naučila v matematice něco o 
krychli (probírají tělesa), v informatice 
šesťáci pracují s MS PowerPointem (dělají 
animace) a v tělocviku mají atletiku (běh 
na 60 m, vytrvalostní běh 1500 m a hod 
kriketovým míčkem). O pracovních 
činnostech chodí na terasu vytrhávat 
plevel. Když jim zbyde čas, něco si i zahrají. 
O třídnické hodině řeší průšvihy. Na výlet 
se vydají do okolí Dobrušky. 
 

 
Při výchově k občanství prezentovali své 
práce na téma Země EU. Buď si přinesli 
plakáty, nebo flešky s prezentacemi. Prý se 
jim to všem povedlo.  
 
 

 
Jáchym Šponar 

Ve výtvarné výchově nejdřív malovali pouť 
a následně město, které se odráží ve vodě.  

 

Minirozhovor 
s Laurou Osikovskou 

Kam jezdíš na dovolenou? 
Na Slovensko. 

Jezdíš i na tábory? 
Jo, jezdím. 

Je nějaké místo, kam by ses ráda 
podívala? 

Chtěla bych se podívat do USA. 
Kde se ti nejvíc líbilo? 
Asi na tom Slovensku.  

 
Za rozhovor děkuje Bety 

 

 
Michal Balcar    
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7. A - Ldv 
Na LDV neboli dramatické výchově nacvičovali 
starověké divadlo o Řecku a Troji. Divadlo se 
hrálo 13. června jak pro 1. a 2. stupeň, tak i 
odpoledne pro rodiče. Nácviky měli pravidelně 
každý čtvrtek a nějaké úterky. Všechny je to 
bavilo a byla to sranda. Pokud nejste stydliví a 
chcete mít zábavu, běžte na LDV.  

 
O čem je naše divadlo? 
Trójané přijeli na mírovou hostinu do 
Řecka, ale zvrtlo se to. Paris, trojský princ, 
pokukoval po Heleně. Trojané odjeli a 
Řekové chtěli taky, ale přestal jim vát vítr. 
Když byl problém s větrem vyřešen, jeli 
dobýt Tróju. Deset let  se lopotili (dřeli) 
v trojských hradbách, ale bez výsledku. 
Řeckého hrdinu Hipoligna napadlo, že 
postaví velké dřevěné prase, které jim 
pošlou jako dar na usmířenou. Schovali se 
do něj, a když byli v Tróje, vylezli a dobyli 
ji. Nakonec mu tento nápad přebral 
Odysseus, ten z prasete udělal koně. 
Řekové nakonec vyhráli. 

 

Malý rozhovor  
s Nejmanovou Eliškou 

Kam pojedete o hlavních prázdninách? 
To ještě nevím. 

Jezdíte spíše do zahraničí, nebo po 
Čechách? 

Spíše po Čechách, někdy i do zahraničí. 
Kde jste byli vloni? 

Minulý rok jsem byla se školou v Itálii. 
Letěla jsi někdy letadlem? 

Zatím ne. 

 
 

Dění v 7. A 
Blíží se konec roku a ze stran učitelů je 
kladen velký nápor na poslední opravy 
známek. Avšak některé dny žákům 
zpříjemnily různé akce, např. dne 24. 5. 
2018 naštívili akci v kině ZUŠ OPEN. 
V plánu byly i jiné zajímavé akce -
navštívení náměstí 1. 6., to byl Den 
bezpečnostních složek. Uzavírání známek 
proběhne až 20. 6. a poté se můžeme těšit 
na dvoudenní výlet do Orlických hor 
(lanový park). Následovat bude vysvědčení 
a pak prázdniny, na které se všichni těšíme 
od začátku školního roku.   

Sepsal /šmajda/ 
s pomocí L. Zelené a V. Gerži 
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8.A – Prázdniny+ 
Matematika 
Při matice jsme dobrali Pythagorovu větu. 
A zase jsme o něco chytřejší. Začali jsme 
probírat Thaletovu kružnici.  
 

Přírodopis 
O přírazu jsme dobrali smysly. Paní 
učitelka Maixnerová zkoušela Dominiku 
Sobotkovou a vůbec to nečekala. 
Dominika dostala dvojku a byla ráda. 
 

Anglický jazyk 
Na anglický jazyk máme paní učitelku 
Moravcovou, která je docela dobrá. Ale 
někdy nám rozdá testy, když o tom ani 
nevíme. Jednou jsme psali velký test, který 
byl docela těžký, ale paní učitelka byla 
hodná a poradila nám 3 slova, která jsme 
si vybrali. 
 

Estetická výchova 
Pan ředitel má rád tipovací soutěže, ale 
problém je, že ta soutěž je bohužel na 
známky. Nikdo z naší třídy to nemá rád, 
protože tipujeme většinou nesprávně a 
dostáváme špatné známky. Vždy když 
jdeme na hodinu, tak se modlíme, 

abychom nepsali. 
Také jsme kreslili 
svoje nejoblíbenější 
zpěvačky a zpěváky. 
 

 Český jazyk  
Psali jsme 4. slohovou 
práci. Mohli jsme si 
vybrat jedno téma ze 
čtyř. Skoro 60 % si 
vybralo téma Život 
jako youtuber.  

/Maty/ 
Obrázek René Syrovátko

 
  

Rozhovor s Martinou 
Langerovou 
Kam se chystáš o prázdninách? 
Do Řecka a na Slovensko. 
Jezdíte na dovolenou do zahraničí nebo 

po Čechách? 
Do zahraničí, ale i 
po Čechách 
Jaké země jste 
navštívili? 
Řecko, 
Chorvatsko, 
Německo, Polsko, 
Slovensko, Afriku, 
Tunis a Egypt, 
Albánie, Turecko, 
Rakousko a 
Srbsko. 

     

Fyzikální praktika 
O fyzikálních praktikách děláme v poslední 
době pokusy s proudem, jako např. měření 
napětí elektrických obvodů. Dále pokusy s třecí 
silou na kovové a dvou dřevěných destičkách, 
kdy jsme to jednou zkoušeli na suchu a jednou 
na oleji. 

Stavěli jsme si také něco z merkuru. Podle 
zručnosti jsme si vybrali, co budeme dělat. 
Někdo stavěl podle plánu a někdo z hlavy, 
někdo postavil třeba houpačku, někdo auta a 
někdo traktor.                                                 Tom  
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9. A – Rozloučení 
V deváté třídě se toho teď moc neděje, 
většina žáků už je znuděná neustálým 
učením a chtějí co nejdříve odejít na 
střední školu. Momentálně jsme řešili 
jeden celkem zásadní problém, a to ten, 
kdo s námi pojede na náš třídenní školní 
výlet do Jinolic. Je obtížné sehnat tak 
laskavého učitele, který by se obětoval 
s naší třídou někam vyrazit, protože přece 
jen jsme devítka, a však to znáte, v devítce 
už jsou jen samé průšvihy a nikoho nic 
nezajímá. Také už jsme začali pracovat na 
našem závěrečném vystoupení, což se 
nám vcelku daří vzhledem k tomu, jaká 
jsme neschopná třída .     K. Čepelová, 9. A 

Rozhovor s Kristýnou 
Štěpánovou  

Jaké máš plány na 
prázdniny? 

O prázdninách pojedu za 
příbuznými na 
Slovensko. 
Jaké místo bys 
čtenářům doporučila na 
dovolenou? 

Čtenáři by mohli navštívit třeba Španělsko 
– zjistit, jaká tam je kultura, co se tam 
dříve dělo apod. 
Letěla jsi někdy letadlem? 
Letadlem jsem letěla do Chorvatska. 
Co ty a letní tábory? 
Na letní tábory jsem se ze začátku vůbec 
nikdy netěšila, ale postupem času, když 
jsem přestala jezdit, tak bych se tam 
nejradši vrátila a prožila všechnu tu zábavu 
a potkala dobré přátele znovu. Mám 
z táborů velmi hezké vzpomínky. 

Tom 

Červnové akce 

 
Všichni žáci mimo první třídy se zúčastnili 
ve čtvrtek 24. května koncertu skupiny 
ZUŠ, vystoupení proběhlo v rámci akce 
ZUŠ OPEN. 
 

 
Děvčata ze 4. a 5. třídy byla v sobotu 12. 
května na soutěži Dobrušské sluníčko. 
 

 
V pátek 1. června se naše škola zúčastnila 
Dne bezpečnostních a záchranných 
složek. 

Foto 2x www.mestodobruska.cz 
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Uganda 
16. dubna 
přišla paní 
Sara 
Kaweesa  
z nadace A 
Rocha. Sara 
pochází 
z Ugandy, ale 
teď žije a 
studuje ve 
Vídni. Přišla 
nás seznámit 
s životem ve 
východní 
Africe, konkrétně v Ugandě. Dozvěděli 
jsme se, že tam prší jednou za rok, zásobu 
vody mají v jednom velkém barelu, který 
slouží pro celou vesnici, a musí ho 
zamykat, aby nikdo neukradl vodu. Nemají 
boty a život tam není vůbec jednoduchý.  
S překladem nám pomohli dva průvodci 
z gymnázia a také hodně pomohl pan 
učitel Mach. Nakonec jsme se všichni 
vyfotografovali.                                *Ananas* 

Exkurze do Drážďan 
Okolo desáté hodiny dorazil autobus 
s devátou a osmou třídou a se zájemci ze 
sedmičky do Drážďan. Výletníci se vydali 
přímo do centra, kde je nejvíce památek. 
Prohlédli si například budovy obrazárny 
Zwinger, Semperovu operu, Rezidenz-
schloss – rozlehlý zámecký komplex, 
Brühlsche Terrasse – rozlehlá terasa, 
Fürstenzug a Frauenkirche. Nakonec, což 
všichni žáci uvítali s radostí, je učitelé 
pustili na nákup do Primarku. Po dvou 
hodinách nakupování jeli zase domů, 
cestou se stavili ještě v McDonaldu.  

Bety 

 

Závěrečné práce 9.A 
Ve čtvrtek 4. května se konaly prezentace 
závěrečných prací žáků devátého ročníku. 
My, jakožto osmáci, jsme byli obecenstvo. 
Deváťaci na svých pracích pracovali pilně 
celý školní rok. Všechny práce byly velmi 
povedené. Témata byla různá, ale nejvíce 
byla o zvířatech. Některé práce nás 
osmáky zaujaly, a tak jsme dokázali 
poslouchat dlouhé minuty. Prezentování 
začalo po první vyučovací hodině, takže o 
půl deváté, a skončilo cca o půl druhé. 
Mezi tím byly samozřejmě krátké pauzy a 
delší pauza na oběd. Po skončení paní 

učitelka Poulová a pan učitel Frýda nám 
osmákům dávali různé rady, abychom to i 
my měli příští školní rok co nejlepší. 

 
Jakub Špaňo prezentuje svou práci 
                                                       Annie    

http://zspulicka.cz/wp-content/uploads/2018/05/DSC_4108.jpg
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Výsledky soutěže ve sběru 
pomerančové kůry 
Tobiášková Katrin 2. A  15 780 g 
Španiel Vojtěch 7. A  13 000 g 
Kubáčová Aneta 6. A  9 490 g 
Kohoutek Ondřej 9. A  9 350 g 
Nejmanová Eliška 7. A  7 500 g 
Kantová Magdaléna 3. A  6 174 g 
Nosál Tomáš  2. A  3 925 g 
Čtvrtečková Adéla 6. A  3 750 g 
Šimečková Sofie 3. A  3 220 g 
Michalíková Sára 3. A  3 000 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sběr papíru 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všem úspěšným gratulujeme,  
odměnu dostanete na konci školního roku. 
  

Nejlepší ve sběru papíru 
1. Pola Tomáš            2 000 kg          1.A 

2. Horký Daniel              503 kg          6.A 

3. Hušková Denisa        373 kg          4.A     

4. Čejpa Jakub                325 kg          6.A 

5. Čtvrtečková Adéla     220 kg          6.A       

6. Stonjek Matyáš          201 kg          5.A 

7. Hlavsa Tomáš             201 kg          7.A 

8. Kovářová Iva               181 kg         7.A 

9. Slavík Viktor                156 kg         4.A 

10. Daňková Andrea      153 kg         3.A 

11. Czubová Sára           153 kg          1.A 

12. Czubová Andrea      153 kg          3.A 

13. Kantová Magda       141 kg          3.A    

14. Tomáš Matěj            137 kg          5.A 

15. Matějů Filip              129 kg           5.A     

16. Kubáčová Aneta      130 kg           6.A 

17. Dusílek Michal         118 kg           5.A 

18. Dvořáček Ondřej     103 kg           2.A 

19. Kárníková Nikola     103 kg           4.A 

  

  

Pořadí tříd 
1.           1.A              2655 Kg 

2.           6.A               1304 kg 

3.           4.A              1053  kg 

4.           5.A                994  kg 

5.           3.A                760 kg 

6.           7.A                666 kg 

7.           2.A                392 kg 

8.           9.A                103 kg 

9.           8.A                  68  kg            

      

Cyklovýlet 8. ročníku za Babičkou do Ratibořic 30. května 2018 
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Den Země 
Tradiční projektový den 1. stupně  
se uskutečnil  
v pátek 20. dubna 2018. 
 
1. místo 
Kateřina Volfová 
Jan Marek 
Patrik Fiala 
Kateřina Majerová 
 
 
 
3. místo 
Marie Vomáčková 
Adéla Pitašová 
Veronika Matoušková 
Majda Čtvrtečková 
Nela Zamastilová 
 
Natálie Betoušová 
Sofie Hronovská 
Kristýna Radová 
Elinka Radová 
Nella Felcmanová 
 
Amálie Kvapilová 
Magda Kantová 
Ester Galková 
Denisa Martincová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. místo 
Karel Dašek 
Dominik Čejpa 
Zdeněk Popelka 
Lenka Popelková 
Bára Hůlková 
 

Annie 
Foto: paní učitelka J. Pultarová 
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Mediálka 
V čem se mediálka liší od ostaních předmětů? 

 Pracujeme na časopisu a práce, kterou zde 
uděláme, uvidí i ostatní žáci. 

 Na vytvoření časopisu máme omezený 
časový limit. 

 Musíme si shánět podklady sami. Můžu 
projevit své nápady, kreativitu atd. 

 Pracuje se na počítači, musíme to občas 
dodělat i doma, když něco nestihneme 
nebo jsme nemocní.  

 Tento předmět je zcela výjimečný oproti 
ostatním, protože se v něm můžete vžít do 
role novináře. 

 Tento předmět se hodně liší v tom, že 
každý je na svou práci sám.  

 Tento předmět je jiný v tom, že každý má 
určitý úkol, který musí zvládnout sám, i 
když je nemocný. Odpočinu si u něj. 
 

Co jsme se během roku naučili? 

 Zlepšení se v práci ve wordu, komunikace 
se žáky. 

 Jelikož s počítačem nejsem moc 
kamarádka, tak lépe s ním pracovat. 

 Psát delší text. Lépe skládat věty a i 
pravopis, komunikovat i s jinými učiteli a 
nejen s těmi učiteli, co nás učí.  

 Umím upravit fotky. Docela mně šlo mluvit 
do rozhlasu. 

 

A tvoje rada pro příští redaktory? 

 Pokud máte dobrý nápad jak na název 
časopisu, tak i obsah, nebojte se ho 
projevit.  

 Buďte kreativní.  
 Zkušenost je to dobrá, určitě pracujte 

podle termínu, rozložte si to tak, abyste 
všechno stihli. 

 Vše dělejte včas. 
 Dejte pozor, abyste všechno stihli do 

termínu a vymyslete slušný název. 

 Hlavně poslouchat učitele, protože vám 
chtějí pomoct. 

 

Dobrá zpráva: také letos jsme náš časopis 
poslali do soutěže ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 
2018. V krajském kole jsme se umístili na 

1. místě!!! Na podzim proběhne kolo 
celorepublikové – držte nám palce! 
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Hokejbal proti drogám 
Hokejbalisté ZŠ Pulická ulice se opět 
zúčastnili celorepublikového turnaje 
určeného pro základní školy. 
 

Již tradičně se okresní kolo pořádané 
Českomoravským svazem hokejbalu 
uskutečnilo na zimním stadionu v Opočně. 
Bezkonkurenčně zvítězili hráči ZŠ Pulická a 
vybojovali si titul a postup do krajského 
finále.  
Tady ovšem narazili na silné soupeře, 
především ze sportovní školy věnující se 
výchově mladých hokejistů – ZŠ 
Štefánikova v Hradci Králové. Ti se stali 
vítězi ve všech kategoriích, zvláště 
v nejstarší zcela dominovali. Tam naši 
osmáci a deváťáci obsadili konečné čtvrté 
místo. 

 
 

 
Lépe se  vedlo v kategorii I., kde družstvo 
obsadilo v kraji druhé místo za hradeckou 
školou a postoupilo do celostátního finále. 
Hráč Samuel Macko pak získal pohár jako 
nejužitečnější hráč.  
 

Hráči 4. – 5. třídy ziskem druhého místa 
v kraji postoupili do celostátního finále. 
Boje ovšem byly velmi vyrovnané, o 
pozicích na 2.–4. místě rozhodovala 
minitabulka. Individuálním úspěchem se 
pochlubil Filip Matějů, který získal pohár 
jako nejužitečnější hráč součtem gólů a 
nahrávek.  
Pro kluky je to velký úspěch, protože jako 
jediní reprezentovali školu, která nemá 
vlastní sportovní halu, ba ani hřiště 
vhodné pro trénink hokejbalu. 
Hráči Nového Města nad Metují byli tak 
hodní a půjčili hokejovou výstroj a za to 
jim děkujeme.  

Josef Frýda 
(převzato z Dobrušského zpravodaje) 

Připravil Maty 

Celorepublikové finále se konalo ve středu 
6. června ve Světlé nad Sázavou a družstvo 
1. – 3. tříd obsadilo 7. místo, tým ze 4. a 5. 
třídy skončil na místě šestém. Chválíme za 

vzornou reprezentaci školy .
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Novinky ze školní knihovny 
Máme pár nových knížek v naší knihovně.  
Pro starší žáky jsou tu nově knížky Petra 
Šabacha Občanský průkaz a Hovno hoří 
(podle motivů z této knihy byl natočen film 
Pelíšky). Dále zde najdeme Orwellovu knihu 
Devatenáct set osmdesát čtyři, což je 
dystopický* román, kde se hlavní hrdina 
Winson Smith potácí v mizérii a zmůže se 
na jedinou formu odporu, což je jeho 
deník. Od Orwella už máme v knihovně 
jeho novelu Farma zvířat. 

Pro mladší zde přibyla knížka Boříkovy 
lapálie o klukovi jménem Bořík, který se 
svými kamarády ve školních letech provádí 
různé legrační klukoviny. Ale vždy se kluci 
projeví jako správní kluci.  

 
A poslední knížka je O Kuliferdovi. 
Kuliferda je hrášek, který utekl, aby nebyl 
uvařen v polévce. Přitom spadl pod 
kuchyňskou desku, kde mu ve tmě a vlhku 
vyrostly ruce a nohy. Při potulování po 
pokoji potkal ježka, kterému poté pomáhal 
utéct zpět do lesa.  Tom 

Hádanky od šesťáků 
První hádanka Davida Hůlka 
Je to kulaté. Má to bílou barvu a 2 černé a 
jednu červenou ručičku. Za ručičkami je bílý 
ciferník s čísly od 1 do 12. 
 

Druhá hádanka Kristýny Domáčkové 
Jsem malá kulička a mám zelenou barvu, 
někdy mě plní sýrem a někdy něčím jiným. 
Některým lidem chutnám a některým 
naopak ne, většinou mě nakládají. Rostu na 
stromech v cizích zemích. Jsem užitečná 
surovina do každé domácnosti. Většinou se 
ze mě dělá tekutina a uvnitř svého plodu 
mám pecku. Co jsem ? 
 

Třetí hádanka Michala Balcara 
Nejčastěji rostu na okrajích obilových polí a 
u cest. Na hlavě mám čtyři velké zářivé 
červené okvětní lístky, které brzy opadají. 
Moje lodyha i listy jsou celé chlupaté. Moje 
zelené roztřepané listy vyrůstají z místa, 
kde se lodyha větví k jednotlivým květům. 
Jsem pěkný na pohled, a proto si mě lidé 
často trhají a berou do váz. Při utržení z mé 
lodyhy vytéká bílé mléko. Na rozdíl od 
mého bratra mě lidé považují za plevel. 
Mého bratra pěstují na polích. A můj bratr 
není zdaleka tak hezký jako já, ale má ve 
své hlavě hodně malých černých semínek, 
které se pužívají do sladkého pečení. 

Tom 
Obrázek  

A. Kubalové ze 7. A 

*Dystopie = opak 
utopie neboli fiktivní 
společnost, která se 
vyvinula špatným 
směrem. Je zde 
totalitní forma vlády a 
omezení  osobní 
svobody.   
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Najdi 5 rozdílů! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To jsem šel kolem obchodu, tam měli 
vystavené dva koberce a u toho nápis „Zde 
se pletou koberce“. Tak jsem si jeden vzal, 
aby se nepletly. 

 
Přijde paní do obchodu a chce vše zabalit. 
Prodavač je už z toho na nervy. Když už to 
trvá asi půl hodiny, paní chce ještě koště. 
Prodavač se ptá: „Chcete ho též zabalit, 
nebo na něm rovnou odletíte?“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honzík se ptá maminky: Mami, víš, kdy 
pípne kuře naposledy? 
Maminka odpoví: Ne, nevím. 
A Honzík řekne: No přece když ho ohřeješ  
v mikrovlnce! 
 
Rozčiluje se učitelka: „Báro, čti! No tak, 
Báro... Tak ti teda dám poznámku do 
žákovské, Báro!“ 

„Ale já nejsem Bára, já jsem Jana!“ 

  Najdi 5 rozdílů! 
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Vtipy 
Novinář se ptá lidí na ulici, jestli se chovají 
zdvořile k ženám v autobusu: 
„A co vy, pane? Jezdíte autobusem?“ 
„Ano, skoro každý den.“ 
„A když nastoupí starší paní, pustíte ji 
sednout?“ 
„Ne.“ 
„A co když je stará a slabá?“ 
„Ne.“ 
„A nepřipadá vám to nezdvořilé?“ 
„Ne.“ 
„Proč?“ 
„Protože jsem řidič autobusu.“ 
 
Ve čtvrté třídě se píše písemka  
z matematiky. 
Franta pošeptá Karlovi: „Ten učitel je ale 
debil.“ 
Učitel na to zareaguje slovy: „Nenapovídej, 
Franto, Karel na to musí přijít sám!“ 

Sedí pán ve vlaku. Přijde k němu průvodčí a 
říká: „Lístky, prosím.“ 
Pán řekne: „Ne, děkuji, nechci.“ 
 
Pepíček přijde pozdě do školy. 
Učitelka: „Proč jsi přišel pozdě do školy?“ 
Pepíček: „Píchla mě včela.“ 
Učitelka: „Ukaž!“ 
Pepíček: „Nemůžu.“ 
Učitelka: „Sedni si!“ 
Pepíček: „Taky nemůžu.“ 
 
Víte, jak se japonsky řekne rozhledna? 
Čumsem čumtam. 
 
„Tak co, Pepíčku, jaký je váš nový učitel?“ 
„Hodný a zbožný, tati.“ 
„Zbožný???“ 
„Ano. Při každé mé odpovědi jenom říkal: 
Pane bože, pane bože.“ 

Kreslený vtip  
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Povídají si Němec, Rus a Čech.  
Němec říká: „My, když začneme ráno 
stavět nádraží, tak už večer po něm jezdí 
vlaky!“ 
Rus říká: „My, když začneme ráno stavět 
letiště, tak už večer na něm mohou 
přistávat letadla!“ 
A Čech říká: „My, když začneme ráno stavět 
hospodu, tak už v poledne jsou všichni 
opilí!“ 
 

Otec sleduje losování Sportky. V ruce drží 
tiket a po chvíli volá: 
„No toto! Neuhádl jsem ani jedno číslo!“ 
„Nic si z toho nedělej, tati,“ uklidňuje ho 
malá Danuška, „já na tom byla včera při 
písemce z matiky stejně!“ 

Jede opravář, ředitel a programátor autem. 
Auto se porouchá a nejede. 
Opravář: „Hned za rohem je servis, to 
dotlačíme.“ 
Ředitel: „To je blbost, koupíme nový auto.“ 
Programátor: „Já bych ještě zkusil vystoupit 
a zase nastoupit.“  
 
Proč jde sušenka k doktorovi?  
Protože v ní něco křupe. 
 
Děti jsou s tátou v ZOO a jedno dítě povídá: 
Tati, proč ta gorila na nás tak hnusně čumí? 
Táta říká: ŠŠŠŠ jsme ještě u pokladny. 

Připravil:/šmajda/ 

Obrázkové sudoku 
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Kdo je pták Exporťák?  
Čauky, lidičky! 
Já jsem pták Exporťák a radil jsem Ti, jak 
přežít nejen školu. 
Mohl ses mě ptát na cokoliv. Ať už na 
dotazy ohledně školy, nebo na problémy, 
co tě trápí. 
Otázky byly vždy anonymní, takže ses 
nemusel bát, že se ti ostatní žáci budou 
smát. 
 
 

Ahojda! Tak a je to tu, poslední číslo 
časopisu a s tím i  

Životopis ptáka Exporťáka. 
No, celé to začalo 4. 8. 2005. Bylo zhruba 
kolem 6:30 a v tu chvíli jsem přišel o svou 
skořápku a uviděl světlo světa. Maminka 
s tatínkem i mými 4 sourozenci (Arnošt, 
Pepička, Skořipka a Klovík) seděli v hnízdě 
a koukali na mě. Čas plynul, já i 
sourozenci jsme rostli a už jsme se 
chystali opustit domov.  
Byly mi 3 roky a to je u nás ptáků čas, kdy 
jsme připraveni se o sebe postarat. 
Přemýšlel jsem, kam letět, a rozhodl jsem 
se pro strom, který stojí vedle ZŠ Pulické. 
Při  cestě jsem seznámil se svou ženou 
Klovkou. Její chmýří bylo lesklé a byla to 
láska na první pohled. Pozval jsem ji na

  
Radová K., 1. A                  Jirka Vogl, 2. A 

 večeři a tak začal náš vztah. Klovka v tuto 
chvíli sedí na vajíčkách a oba dva se 
nemůžeme se dočkat, až se vylíhnou! I 
jména máme vybrána. Rudolf a Kryšpína! 
Všiml jsem si, co vše se ve škole děje 
(hodiny, přestávky, obědy, …). Ze 
zvědavosti jsem přilétl do školy, a když 
jsem uviděl, jak to probíhá při zpracování 
časopisu, chtěl jsem spolupracovat na 
časopisu taky. A tak jsem tady a píšu vám, 
jak probíhal můj život. Za chvíli už se má 
rodina bude rozrůstat a já nebudu mít čas 
dále na vaše zajímavé dotazy odpovídat. 
Chtěl bych vám všem poděkovat za 
všechny dotazy! A také bych vám popřál 
mnoho úspěchů a hlavně hezké 
prázdniny! Čauky žížalky! 
 

  
Dominik Ježek, 2. A        Aneta Kubáčová, 6. A 


