
  
 
 
 

 

NAŠE ŠKOLA 
V PRAZE 

100 LET 
REPUBLIKY 

ADAPTAČNÍ 
KURZ 

SBĚR 
PAPÍRU 

ANGLICKÁ 
KNIHOVNIČKA 



  ÚVODNÍK 

2 

Milí čtenáři, 
držíte v rukou první číslo 13. ročníku školního 
časopisu, který vychází pod dohledem paní Poulové a 
žáků 8. třídy. V názvu našeho časopisu nesmí chybět 
písmena E a X, proto jsme tedy i my dlouho přemýšleli 
a vybrali název „Extra“. Představit vám chceme také 
slůňáka Marcela, našeho maskota, jemuž bude patřit 
vždy poslední strana. Nebudou chybět minirozhovory 
se žáky, ankety, oblíbené vtipy, luštění a hlavně zprávy 
o dění ve škole. Po celý rok se průběžně seznámíte se 
všemi 13 redaktory. Užijte si čtení nového časopisu! :) 

Za celou redakci Kavo, Dawe, Vojta 

 
 

Co byste o nás měli vědět 

aneb redakce se představuje 
 

V této rubrice se postupně představí všech 
třináct členů letošní redakce. 

 
Ahooj všichni, jsem Vojta Kaván a je mi 14 
let. Mám rád snowboarding, který 
dělám 5 let, dále mě baví hrát 
počítačové hry a mám rád kebab. 
Nebaví mě čeština a nemám rád 
mrkev. Budu se podepisovat jako 
„Kavo“. 
 

Čau, jmenuju se David Kloubec a v září 
mi bylo 14 let. Rád hraju basketbal, 
házenou a podobné míčové hry. 
Zajímám se o auta a po základce bych 
chtěl jít na automechaniku. Moje 
nejoblíbenější jídlo je pizza. Můj 
nejoblíbenější předmět je tělocvik a 
chemie. Nemám rád nepořádek. Budu 
se podepisovat Dawe. 
 

 
 
 
Čus, jmenuju se Vojtěch Gerža a je mi 13 
let. Rád skáču na trampolíně, baví mě 
pinec, karate a kytara. Moje nejoblíbenější 
jídlo jsou lazaně. Miluju kočky, kozy a 
buldoky. Nesnáším zaprášenou klávesnici. 
Nejoblíbenější předmět ve škole je ájina. 
Budu se podepisovat Vojta. 
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100 let republiky 
Také naši žáci si připomněli 100. výročí 
vzniku samostatného Československa. 
Z celého množství projektů jsme vybrali 
aspoň toto: 
 

 
Již v pátek 14. září navštívil školu pan René 
Josef s pořadem divadla jednoho herce 
Z deníku pradědečka. Žákům 5. až 9. třídy 
přiblížil okolnosti vzniku samostatného 
státu i letošní výročí. 
 

 

Sedmáci, osmáci a deváťáci v rámci hodin 
dějepisu absolvovali projektové bádání 
nad daty 1918 a 1938 - vznik a zánik 
Československa. Žáci pracovali zejména  
s autentickými dobovými dokumenty. 
K dispozici měli Národní listy, fotografie, 
karikatury, mapy, vyhlášky, zákony. 
Jedním ze stanovišť bylo zamyšlení se nad 
námi jako Čechy, na co bychom mohli být 
hrdí v naší historii a v naší současnosti. 
 

Ani první stupeň nezůstal pozadu: celý 
týden se tématu věnovali žáci snad ve 
všech předmětech. Podívejme se aspoň na 
některé z výsledků jejich práce:  

 
Pracovní listy prvňáků.  
 

  
Lvy tvořili jak prvňáci, tak druháci. 
 

 
Páťáci a jejich výtvory. 
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Čtvrťáky také zaujal český lev a věnovali se 
i pověstem. 

  
 Osmáci při estetické výchově vyzdobili 
okna i dveře školy letáčky s motivem 
stovky. 

 

Prázdniny (anketa) 
Při rozhovorech se žáky se v tomto čísle 
ještě vracíme k prázdninám. Otázky jsme 
položili také osmákům Jak odpovídali? 
 
Jaké byly tvoje prázdniny? 
Skvělé, nezapomenutelné, docela dobré, 
super, nejlepší, akční a zábavné, ale také 
krátké a velmi teplé. Prostě extra super.  
 
Kde jsi byl nejdál? 
V Chorvatsku, v Řecku, v Itálii, v Bulharsku, 
na Slovensku, v Rakousku, v Arabských 
emirátech, ale také v Praze, v Jihlavě, na 
Moravě i v Čechách.  
 
Vzpomněl  sis o prázdninách na školu? 
- Bohužel ano. 
- Vzpomněla jsem si na konci prázdnin, jak 
moc se mi sem nechce. 
- Ano, vzpomněla jsem si na školu, protože 
jsem byla v Rakousku a tam jsem použila 
německý jazyk. 
- Ano, vzpomněla - díky kamarádům. A 
také jsem zavzpomínala, jaká bude další 
třída. 
- Ne!! Naštěstí xdddddd. 
- Ano, mluvil jsem anglicky. 
 
Zažil jsi něco neobvyklého?   
- Různé rodinné oslavy. 
- Na koních nám uteklo hříbě, takže jsme 
ho chytali. 

- Na táboře jsme se měli plazit 
v bahně. 
- Byla jsem na táboře, kde jsem 
potkala spoustu nových kamarádů. 
- „Kupal jsem se v mořu.“ 
- Byla jsem na Macoše. 
- Výpadek wifi u babičky. 
- Naštěstí nic . 
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1. A – Abeceda 
Do třídy přišlo 19 nových žáků - 12 dívek a 
7 chlapců. Prvňáky má na starosti paní 
učitelka Markéta Schmoranzová.  
 

 
Od paní učitelky jsme dostali informace, že 
se začínají učit písmenka A, E, I, O, U a 
v matematice porovnávají čísla. Zvykají si 
na školu a vstávání do školy a poznávají 
nové kamarády. Chodí plavat, ale někteří 
se ještě bojí.  
Ve třídě pomáhá paní učitelce paní 
asistentka Monika Čejpová. Také vás 
zajímá, co její práce obnáší? Do příštího 
čísla s ní připravujeme rozhovor. 

  
Obrázky Kateřina Kolářová a Adéla Malá 

 
V pondělí 3. září prvňáky přivítal nejen pan 
ředitel, ale i delegace radních našeho 
zřizovatele města Dobrušky složená z pana 
starosty Ing. Petra Lžíčaře a místostarostů 
Ing. Petra Poláčka a Petra Sadovského. 
Mezi hosty byl i pan tajemník JUDr. Jan 
Šťastný a  krajský zastupitel PaedDr. Josef 
Lukášek. Předali dětem dárečky a popřáli 
hodně šťastných dnů, strávených ve škole 
po celých devět let školní docházky.  
Protože v tento slavnostní den byl hlavní 
vchod kvůli právě pokládané nové dlažbě 
mimo provoz, vkrádali se rodiče s dětmi do 
školy nouzovým východem. 

                                                                  
Dawe, www stránky školy a Vojta 

 

Minirozhovor 
s Káťou Kolářovou 
 Jaké bylo léto? 
Dobré. 

Kde jsi byla? 
Na dovolené na Konopáči. 

Vzpomněla sis na školu? 
Ano. 

Co jsi zažila? 
Byla jsem u babičky, když 
mamka nebyla doma.  
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2. A – Čteme knížky 
V druhé třídě je teď 28 žáků, jelikož dva 
žáci přibyli, konkrétně Marie Sýkorová a 
Kryštof Švejda. Ve třídě je nyní 11 chlapců 
a 17 dívek. Třídní učitelkou je stále paní 
Michaela Petráčková. 
 

V českém jazyce si hrají s abecedou a řadí 
různá slova a jména podle abecedy. 
V matematice se trápí s obrázkovými 
rovnicemi. Také čtou zajímavou a 
napínavou knížku o přátelství a šikaně 
s názvem „Já se nechtěl stěhovat“. Místo 
klasického tělocviku mají plavání, všechny 
děti to moc baví a nejraději by měly 
plavání pořád.  
 

Minirozhovor s Kropáčkovou Ladou a 
Švejdou Kryštofem 

Jaké byly tvoje prázdniny? 
  oba: Moje prázdniny byly dobré. 
Kde jsi byl/a nejdál? 
  L: Byla jsem v Drásově. 
  K: Byl jsem u babičky. 
Vzpomněl/a sis na školu?  
  oba: Ano, hodně jsem vzpomínal(a) na 
školu. 
Jaký se ti stal neobvyklý zážitek? 
  L: Hodně jsem chodila na bazén. 
  K: Stěhovali jsme se. 
Těšil/a ses na školu? 
  L: Ano, hodně jsem se těšila na školu. 
  K: Ano. 

 
Za rozhovor děkuje *Rénis* 

  
Obrázky: L. Hartman,  
A. Řezníčková a l. Kropáčková  

Žáci navštívili dne 
2.10.2018 městskou 
knihovnu, kde pro ně 
byla připravena 
beseda s ilustrátorkou. 
Děti nejdřív nevěděly, 
v čem tato profese 
spočívá. Při besedě 

zjistily, jaká dlouhá cesta čeká knížku, než 
se dostane od rukou spisovatele až na 
pulty knihkupectví.                             *Elis*  
 

 
V pátek 21.9. jsme šli společně s 3. třídou  
na vycházku do lesa Halína. Průvodcem 
nám byl pan Martin Pumr, který pracuje 
také v CHKO Orlické hory. Vyprávěl nám, 
jak se v lese správně chovat, pozorovali a 
určovali jsme stromy a živočichy. Počasí 
nám přálo, zvládli jsme ujít téměř 8 km. 
Děkujeme panu Pumrovi, že si pro nás 
udělal čas a věnoval se nám.           *Rénis* 
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3. A – Návrat do školy 
 

3. A má dohromady 30 žáků, z toho je 17 
chlapců a 13 dívek. Tato třída je největší 
z celé školy. K tomu ještě jedna dívka plní 
povinnou školní docházku v Řecku. Jejich 
třídní učitelka je Tošovská Hana.   
 

 

 
V pátek 21. září se 
vydali do přírody do 
lesa Halína. 
Průvodcem byl pan 
Pumr, bývalý hajný, 
který ukázal dětem 
krásnou přírodu. 
 

Každý čtvrtek jezdí na plavecký kurz do 
dobrušského bazénu.  
 
V matematice se učili výstaviště, magické 
čtverce a pyramidy.  

 

Minirozhovor s Samuelem Macko 
Jaké byly prázdniny? 
Prázdniny byly super. 

Kde jsi byl nejdál? 
Nejdál jsem byl na Moravě. 

 
 

Vzpoměl sis v létě na školu? 
Jo. 

Jaký byl tvůj neobvyklý zážitek 
z prázdnin? 

Jel jsem lodí v jeskyních. 

 

 
Nyní se v prvouce učí o našem městě. 
Přiblížil jim ji na procházce pan učitel Josef 
Frýda. Nejvíce je zaujala radnice, věnovali 
se jí také při výtvarné výchově. 

   *VOCHOMŮRKA    
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4. A – Co je nového? 
Ve čtvrté třídě se v září sešlo 29 žáků, třídní 
učitelkou je Jiřina Pultarová.   
 

Dne 12. 9. 2018 přijela paní s anglickými 
knihami. Dětem se knihy zalíbily, tak jim je 
někteří rodiče koupili. 
 

Matematika: V matematice žáci sčítají a 
odčítají do 10 000. Neminuly je ani slovní 
úlohy.  
 

Pracovní činnosti: Při pracovních 
činnostech žáci vyráběli slunečnice 
z krepového papíru. Děti mohou  pomáhat 
doma se stolováním, protože se naučily 
skládat origami.  

 
 

Anglický jazyk: Probírali koníčky a sporty. 
Začali se naplno učit věty, otázky a 
odpovědi. 
 

 

 
Hrušku při pracovních činnostech vyrobil Jan 
Dubánek 
 

Rozhovor 

s Adélou Cejnarovou 
 

Jaké byly prázdniny? 
A: Docela dobré, bylo to zábavné. 

Kde jsi byla o prázdninách nejdále? 
A: Byla jsem v Rakousku a na Mallorce. 

Vzpomněla sis o prázdninách na 
školu? 

A: Ano, vzpomněla. 

Jaký byl tvůj neobvyklý zážitek? 
A: Spálila jsem si rameno. 

 

Týna  
 

Obrázek: Andrea Czubová 
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5. A – Úspěšné běžkyně 

V 5. A zůstalo 26 žáků, třídní učitelkou je 
opět Jarmila Matyasiková. 

Přespolní běh 
V úterý 2. 10. jsme jeli autobusem 
s panem učitelem Mackem do Solnice na 
přespolní běh. První startovala 4.A s 5.A na 
nejkratší trase. Trasa byla dlouhá necelé 2 
km. Poté bylo vyhlášení nejmladších, kde 
jsme se umístily na prvním místě (1. 
Magdaléna Ovčariková 5.A, 14. Linda 
Peterová, 16. Tereza Ficencová.) Poté 
běžel starší ročník 6.A. Od nás skončila na 
2. místě Renata Skálová, hned potom 
běžely třídy 7.A a starší. 

Vlastivěda 
Ve vlastivědě probíráme kapitolu Vynálezy 
mění svět. Například James Watt vynalezl 
parní stroj nebo Josef Božek sestrojil první 
český parník. Lidé začali pracovat  
v manufakturách. Slovo manufaktura je 
složeno ze dvou latinských slov - manus je 
ruka a faktus je hotové. Manufaktury jsou 
velké dílny, kde každý dělá jiný kus práce. 

Přírodověda 
Na přírodovědu máme paní učitelku 
Špaňovou. Probíráme živočichy, potravní 
řetězce, podnebné pásy.  

Výtvarka 
Při výtvarné výchově jsme zapouštěli barvy 

do měkkého 
podkladu. Ve zbytku 
hodiny pracujeme 
na komiksech. Také 
jsme dělali barevný 
obtisk z víček (viz 
obrázek Lindy 
Peterové). 

Ivy 

 

Minirozhovor s Marií Vomáčkovou 
Jak ses měla o prázdinách? 

O prázdninách jsem se měla dobře. 

Vzpomněla sis o prázdninách na školu? 
Ne, nevzpomněla. 

Kde jsi byla o prázdninách nejdál? 
Nejdále jsem byla na Slapech. 

Jaký byl tvůj neobvyklý zážitek? 
Můj neobvyklý zažitek byl, když jsem plula 

na parníku. 

 

 

 
Fotka z června, kdy žáci dostali dárek od firmy 
Laktea, která zajišťuje v rámci projektu „Mléko 

do škol“ dodávky mléčných výrobků.  
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6.A – Nová učitelka 
Druhý stupeň přináší mnoho změn a těmi 
si letos prošli šesťáci. Dostali novou třídní 
učitelku, paní Špaňovou, a ve třídě jim 
přibylo pár nových žáků. Je jich celkem 19. 
 

Tělocvik 
Tělocvik je v této třídě velmi oblíbeným 
předmětem. Žáci jsou rozděleni do dvou 
skupin, a to na chlapce, které učí pan 
učitel Sedláček, a dívky, které učí pan 
Macek. 

Fyzika 
Fyziku mají šesťáci rádi. Vyučuje ji jejich 
třídní učitelka paní Špaňová. Právě se učí o 
látkách a jejich vlastnostech. Dělají různé 
pokusy, které si poté odůvodňují různými 
tvrzeními do sešitu. 

Přírodopis  
V hodinách přírodopisu začínají žáci 
mikroskopovat. Pro mnohé z žáků je tento 
předmět velmi zajímavý. Zkoumají různé 
preparáty a chystají se vytvořit svůj vlastní. 
Učitelkou tohoto předmětu je paní 
učitelka Maixnerová. 
 
Fotografií se ještě vrátíme na exkurzi do 
Prahy: v technickém muzeu je zaujal vozík 

pro 
postižené, 
protože si 
jej mohli 
vyzkoušet. 
Zjistili, že 
to není 
vůbec 
snadné. 
 

 

Minirozhovor 
s Kateřinou Zelenou 

Ahoj, jaké jsi měla prázdniny? 
Prázdniny byly krátké, ale užila jsem si je. 

Kde jsi byla? 
Byla jsem v Praze ve světě motýlů. 

Zažila jsi něco zajímavého? 
Vyšla jsem na Sněžku. 

S kým jsi strávila prázdniny? 
S rodinou a přáteli. 

 
Za rozhovor děkuje Luna 

 
Obrázek chaty Juráška, kde byli šesťáci na 
seznamovacím kurzu, nakreslila Eliška 
Votroubková  
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6.B – Nové předměty 
Naší třídní učitelkou je paní Božena Moravcová. 
V naší třídě je celkem 20 žáků, z toho 12 kluků a 
8 holek. 
 

Baví nás fyzika?! 
V šesté třídě nám přibyly nové předměty: 
přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, 
výchova ke zdraví a výchova k občanství. 
Nejvíce nás baví přírodopis, matematika, 
tělocvik a fyzika. 

Tělocvik 
Téměř všichni žáci mají rádi tělocvik. 
Hodně nás baví  florbal, fotbal a basketbal. 

Matematika 
V matematice ted´ probíráme dělitelná a 
nedělitelná čísla. 

Fyzika 
Ve fyzice nás moc baví pokusy. Na fyziku 
máme paní učitelku Špaňovou, která je u 
nás na škole nová.  

    

 

Minirozhovor 
s Vendulou Mílovou 
1. Jaké byly prázdniny? 

V: Dobrý . 

2. Kde jsi byla nejdál? 
V: Byla jsem všude možně. 

3. Vzpomněla sis v létě na školu? 
V: Jo, vzpomněla. 

4. Jaký byl tvůj neobyčejný zážitek 
z prázdnin? 

V: Byla jsem na vyhlídkovém letu. 

 

Za rozhovor děkuje„Maky“ 

 
Obrázky vytvořili Bao Ngo a Lukáš Syrovátko 
Fotografie ze seznamovacího kurzu a exkurze 
do pražského Národního technického muzea 
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7. A - Jak je ve třídě 
V sedmé třídě je 29 žáků, tedy 17 kluků a 
12 holekJeden žák odešel, ale přibyla nová 
Martina Friessová. Třídního učitele mají 
jako vloni Jana Macka. Přibyly jim také 
nové předměty, např. ruština, němčina, 
LDV (literárně dramatická výchova) a UVČ 
(užité výtvarné činnosti).  

 

Minirozhovor  
s Lucií Smažíkovou a Bárou Zelenou 

Jaké byly letosní prázdniny?                              
L.  Byly moc krátké 

B. Užila jsem si je s kamarády. 

Kde jste byly nejdál? 
L. Nejdál jsem byla v Třeboni. 
B. Byla jsem v Itálii na 10 dní. 

Vzpomněly jste si o prázdninách na 
školu? 

L.  Naštěstí ne. 
B. Jo, vzpomněla jsem si na spolužáky. 

Zažily jste o prázdninách něco 
neobvyklého? 

L. Dostala jsem psa. 
B. Naštěstí nic. 

 
Za rozhovor děkuje „Čapec“ 

 

Přírodopis 
Probírali jsme ryby - kde žijí, jak fungují, 
druhy ryb, jejich smysly. Na počítači jsme 
viděli také pitvu ryby. Víme, že štika je 
dlouhá a tenká, protože je dravá a 
potřebuje se pohybovat proti proudu.  

Ruský jazyk 
Při ruštině probíráme, jak se řeknou 
členové rodiny a zvířata. S panem učitelem 
Žďárkem se učíme různé písničky a 
básničky, tím trénujeme ruskou 
výslovnost. 

Německý jazyk 
V hodinách němčiny probíráme čísla, 
pozdravy i barvy. Umíme se zeptat, jak se 
jmenujete, jak se máte, kde bydlíte a kolik 
vám je let. 

Výtvarka 
Malovali jsme 
na papír tričko. 
Na něm jsme 
měli nakreslit a 
napsat svoje 
zájmy. Tričko 
jsme pak 
vystřihli. Také jsme malovali na téma: 
Vzpomínka na prázdniny. 

 
Obrázky: Daniel Horký a Tomáš Plechatý 

„Čapec“  
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8.A – Řekni, kde ty kytky jsou 
V osmé třídě je dohromady 28 žáků, z toho 
19 kluků a 9 holek. Třídní učitel zůstal 
stejný, tedy pan učitel Václav Mach. Letos 
osmákům přibyly 4 předměty: chemie, 
estetická výchova, mediální výchova a 
fyzikální praktikum. 
 
Tělocvik 
Na tělocvik máme pana učitele Macka. 
Chodíme buď do sokolovny, anebo do 
průmyslovky. Zatím jsme hráli basketbal a 
florbal. Když jsme byli venku, tak jsme dali 
fotbal. Děvčata mají tělocvik spojený 
s deváťačkami a cvičí s paní učitelkou 
Maixnerovou. 

 
Estetická 
výchova 
Místo 
výtvarné a 
hudební 
výchovy 
máme 
estetickou 
výchovu. 
Vytváříme 
obrázky 
pomocí 
různých 
technik. 
Dělali jsme 
skupinovou 
práci na 
písničku 

Řekni, kde ty kytky jsou. 
Učí nás pan ředitel. Vytvořili jsme skupinky 
po 4, každý maloval jinou sloku. Jakmile 
jsme měli hotovo, slepili jsme všechno 
dohromady a vznikl příběh. 

 
Angličtina 
Na angličtinu máme pana učitele Macha. 
Jsme rozdělení na dvě skupiny. Právě se 
učíme předpřítomný čas, není to moc 
lehké, ale někteří to zvládají na jedničku. 
 
Matematika 
Matematika začíná být opravdu těžká. Na 
matiku máme pana učitele Sedláčka. Pár 
týdnů jsme měli zkušební učitelku, která se 
teprve učí. Učíme se mocniny a 
odmocniny. Skoro každou hodinu píšeme 
pětiminutovky. 

 

Minirozhovor s Petrem Čápem 
Jaké byly letošní prázdniny? 

Velmi horké. 

Kde jsi byl nejdál? 
Byl jsem ve Spojených arabských 

emirátech. 

Vzpomněl sis na školu? 
Mluvil jsem anglicky. 

Co jsi zažil ? 
Jeden Arab si chtěl se mnou povídat, ale já 

mu nerozuměl. 

 
Za rozhovor děkuje |Kavo|  
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9. A – Praha i úřad práce 
Po velice krátkých dvouměsíčních 
prázdninách se i 9. A sešla v plném počtu 
(21 žáků). A stejně jako všichni se do školy 
žáci až na výjimky vůbec netěšili . Hned 
po návratu do nudného školního režimu 
jsme se s paní Novotnou vydali na úřad 
práce v Rychnově nad Kněžnou, kde jsme 
si vyzkoušeli, jaká škola a následně i 
povolání by nám do budoucnosti sedělo… 
Samozřejmě všem vyšel velitel letadla či 
další „nesmysly“. Ale musím říct, že si 
z Rychnova každý přivezl nějaké 
drahocenné zkušenosti jak o středních či 
vysokých školách, tak i o povolání. Stejně 
jako všechny třídy druhého stupně se i 
devítka vydala v říjnu do Prahy, kde jsme 
navštívili Veletržní palác společně 
s Vyšehradem, Václavským a Karlovým 
náměstím, ale o všem už více sepíše 
Tomáš Červený. 
 
O matematice jsme tradičně opakovali 
zábavnou látku z 8. třídy a nyní s novou 
paní učitelkou, která tu je jenom na skok, 
probíráme lomené výrazy, kterým všichni 
rozumí, a samozřejmě píšeme oblíbené 
kontrolky pana učitele Sedláčka. Nesmíme 
ovšem zapomenout na domácí úkoly, 
které všichni dělají poctivě doma… O 
českém jazyce jsme se vrátili do 
historického vývoje jazyka a nyní se 
zabýváme slovotvorbou. Při slohu se 
učíme slohotvorné činitele  a mluvili jsme 
o seminárních pracích. O literatuře jsme si 
vybrali básničku, kterou jsme recitovali. Při 
tělocviku, který zatím často odpadá, 
hrajeme různé míčové hry a posilujeme 
naše nabušená těla. O estetice jsme se 
hlavně připravovali na referáty do Prahy, 

ale učili jsme se opět nové umělecké 
metody, jak namalovat to nejlepší dílo. O 
fyzice, kterou máme s panem Žďárkem, 
jsme opakovali látku a probrali jsme 
generátory, transformátory a jiné. 
Samozřejmě nechybí ani tradiční „Tak kdo 
se hlásí dobrovolně?“ Při němčině s paní 
Poulovou probíráme naše oblíbené jídlo a 
Mutina se zase stará o zábavu při 
hodinách. Při hodině zábavného ruského 
jazyka opakujeme a učíme se povolání. O 
angličtině jsme se dozvěděli mnohé o New 
Yorku a dobrali jsme 1. lekci. Při 
přírodopisu začíná poněkud nudná, ovšem 
povinná část, a to je geologie, kde se 
učíme o šutrech. O přírodopisném 
semináři děláme s paní Maixnerovou 
zábavné pokusy a o chemii jsme opakovali 
názvosloví. 

David Zrzavý, 9. A      

Rozhovor s Lenkou Moravcovou 
Popiš jedním slovem svoje prázdniny: 

Krátké. 
Kde jsi byla nejdál v zahraničí? 

Byla jsem v Polsku. 
Jaký byl tvůj nejhorší zážitek? 

Přepadly mě sršně. 
Tvůj nejhezčí okamžik? 

Narodil se mi můj synovec. 
S kým jsi nejvíc trávila svůj čas? 

S rodinou, kamarády a svým koněm. 

 
Za rozhovor děkuje PePe
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Naše škola v Praze 
Devítka v Praze 
V úterý 9. října jsme spolu s osmáky okolo 
6:45 vyjeli do Prahy a okolo 9:15 jsme 
přijeli na Černý Most. Metrem jsme dojeli 
až na Vltavskou, kde jsme vystoupili a pod 
vedením Davida Zrzavého jsme došli 
k Veletržnímu paláci, kde sídlí Národní 
galerie, o které nám David něco řekl. 
V národní galerii jsme výtahem vyjeli do 
čtvrtého a poté po schodech i do druhého 
patra, kde jsme viděli hodně obrazů 
různých uměleckých směrů. Každý z žáků 
měl připravený krátký popis jednotlivých 
stylů, například Tomáš Šmída a David 
Tomáš měli symbolismus, Zrzavý 
s Kudláčkem secesi, Moravcová 
expresionismus a další. Následně jsme se 
vrátili do metra. Tam si každý koupil 
jízdenky a jeli jsme na nádraží metra 
Můstek na Václavském náměstí. Na 
„Václaváku” byl hodinový rozchod. Po 
rozchodu jsme se sešli pod sochou 
Václava, kde nám Andrea Šulová s Annou 
Linhartovou řekli něco o Václavském 
náměstí. Pak jsme jeli metrem na 
Vyšehrad. Odtud jsme došli na Karlovo 
náměstí, odkud jsme metrem dojeli zpět 
na Černý Most a autobusem zpátky do 
Dobrušky.          Tomáš Červený, 9. A 

 
 Foto devát’áků z Prahy 

 

 
Šesťáci v NTM 
6. A i B měly letos poprvé možnost podívat 
se se školou do Prahy. Ve čtvrtek 4. října 
navštívili žáci Národní technické muzeum 
na Letné. Nejvíce je zaujalo oddělení 
astronomie. Dostali pracovní listy, které 
měli v průběhu exkurze vyplňovat. 
Navštívili také Staroměstské náměstí, na 
kterém mohli spatřit například opravený 
orloj nebo 27 křížů. Odpočinuli si ve 
Františkánské zahradě a učili se jezdit 
metrem. 

 
Letos jeli i páťáci 
Autobusem jsme dojeli ma Černý Most. 
Odtud jsme metrem a tramvají jeli do 
technického muzea. V muzeu byly letadla, 
velká kola, lokomotivy a stará auta. Také 
jsme viděli staré fotoaparáty a stará 
závodní kola. Také jsme byli v astronomii. 
Pak jsme jeli do KFC a poté zpátky do 
školy.  
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Barokní Praha s osmáky 

Jako ostatní třídy se vydala i 8.A do Prahy. 
Na tenhle rok si pro nás pan učitel Frýda 
připravil barokní Prahu. 
Ráno jsme se sešli v 6:20 všichni před 
školou a vydali se směr Praha. Tam  jsme 
vystoupili na Černém Mostě a metrem  se 
dostali na Malostranskou. Poté jsme 
pokračovali  tramvají na Pohořelec, kde 
jsme vystoupili a šli se podívat do 
Strahovské knihovny. Potom jsme došli 
k pražské Loretě, kde jsme si poslechli 
zvonkohru. Dále jsme pokračovali kolem 
Pražkého hradu a šli dolů Nerudovou ulicí, 
až jsme došli na Malostranské náměstí. 

Tam jsme mohli vidět chrám svatého 
Mikuláše nebo také Šternberský palác. 
Další barokní stavba byl Vajdštejnský 
palác, kde jsme prošli krásnými zahradami.  
Následně jsme šli na Staroměstské 
náměstí a tam jsme si prohlédli Týnský 
chrám a kostel sv. Jakuba. Naše poslední 
zastávka byla na náměstí Republiky, kde 
nám exkurze skončila, a jeli jsme zpátky 
metrem na Černý Most. Tam jsme šli do 
KFC, na který se tak všichni těšili. Po jídle 
na nás čekal bus, který nás odvezl zpátky 
do Dobrušky.  

                                                         PePe 
 

 

 
Sedmáci na Hradě 
Byli jsme v Praze na Pražském hradě a 
v pražských zahradách. Navštvíli jsme taky 
katedrálu sv. Víta, moc se nám tam líbilo. 
Nejlepší to bylo v zahradách. Dostali jsme 
20 minut rozchod. Taky nám dal pan učitel 
úkol, které stromy máme hledat. Od 
určitých stromů jsme vzali listy a zapsali si 
je. Asi nejzvláštnější strom byl jinan 
dvoulaločný, který je velice zajímavý, 
protože to je vlastně jehličnatý strom. 

Osikovská, Domáčková, 7. A 
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Sběr papíru 
1.  Hůlková Barbora 4.A 690  
2. Novotná Klára 1.A 312  
3.  Kovář Vít 5.A 260 
4. Hlavsa Tomáš  8.A  232 
5. Hušková Denisa 5.A 221 
6. Czubová Andrea 4.A 182 
6. Czubová Sára 2.A  182 
7. Michalíková Sára 4.A 180 
8. Slavík Viktor 5.A 175 
9. Petr Vít   6.B  174 
10. Baláš Lukáš 2.A  169 
11. Čejpa Dominik  3.A  165  
12. Martincová Denisa2.A 155 
13. Zrzavý Lukáš 5.A 113  
14. Galková Ester  3.A  110 
15. Suková Karolina 7.A   86 

 

Ve středu 3. 10. se podařilo naplnit 9. třídě 

plný kontejner papíru. Poděkování patří 
všem, kdo se alespoň trochu zúčastnili. 
Finanční částka, kterou škola získá, 
poslouží k odměňování všech žáků školy 
v různých soutěžích. V minulém školním 
roce děti dostaly ceny a odměny 
v hodnotě přes 20 000 Kč.  
 

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

  
       1.      4.A      1 542      53 
       2.      5.A      1 056      41 
       3.      2.A           980      35 
       4.      1.A            467      25 
       5.      6.B                350      18 
       6.      8.A            461      16 
       7.      3.A            414      14 
       8.      7.A            337      12 
       9.      6.A            173       6 
      10.      9.A                     0            0 

 

  
                                                           Dawe 

Opravy na naší škole 
Určitě jste si všimli, že na naší škole se 
opravuje klub, jehož oprava se trochu 
protáhla. Jinak vypadá i školní družina paní 
Effenberkové. Žáci tam mají nový nábytek 
a hry. V družině to žáky nižších ročníků 
určitě moc baví. Nemohli jste si 
nepovšimnout nové dlažby ve vestibulu 
školy. Také v šatnách se musely dokoupit 
skříňky, protože k nám na  druhý stupeň 
přibyli noví žáci.                    Marky 
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Vješák za školou 
Každý rok se naše škola účastní akce 
„Vješák za školou“. Vješák je volnočasový 
klub v Dobrušce, do kterého můžete jít 
v pondělí, úterý a čtvrtek. Tato akce se 
koná venku, kde se hrajou hry. Pak tam je 
tančící podložka a další. 

Vochomůrka 
 

 

Gymnázium v novém 
Už můžeme být rádi, že je doopraveno 
gymnázium, které je hned vedle nás. Po 
celý rok jsme měli cestu do školy trochu 
náročnější, opravoval se i dům na kraji 
ulice. Naštěstí je u školy jednosměrka, 
takže se vše zvládlo bez úrazů. 
 

Adaptační kurz 
Ve středu 5. 9. 2018 v 8:30 hodin třídy 6.A 
a 6.B vyjely na dvoudenní seznamovací 
kurz na chatu Jurášku v Olešnici 
v Orlických horách. Už v autobuse se žáci 
seznamovali, povídali si o zážitcích 
z letních prázdnin. Chata je přivítala 
pěknými pokoji, kde se rychle ubytovali. 
Každá třída pak šla plnit pečlivě připravený 
program, který pro ně připravily paní 
učitelky Božena Moravcová, Blanka 
Maixnerová a Iva Špaňová. První den 
dopoledne se rozdělili do dvou tříd a 
vyplňovali  dotazníky, vzájemně se 
představovali. Následoval oběd, který byl 
výtečný, a popolední klid na pokojích. 
Odpoledne třídy čekala procházka 
k polským hranicím a blízkým lesem zpět. 
U chaty na ně čekal další úkol, který se 
týkal pravidel chování ve škole a třídě.  
Malovali svůj erb ušitý na míru každého ze 
žáků. Večer děti čekaly sportovní aktivity 
na hřišti, dobrá večeře a zářivá diskotéka. 
Druhý den byl program zase velmi bohatý: 
návštěva Utzova betlému a muzea v  
Olešnici. Domů odjížděli plni zážitků a 
nových přátelství, která snad vydrží do 9. 
třídy. Děti i učitelé si to moc užili. 

                               Týna       
  

https://zspulicka.cz/wp-content/uploads/2018/09/DSC0823.jpg
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Přespolní běh  
V úterý 2. 10. se konal přespolní běh 
v Solnici, kterého se zúčastnila i naše 
škola, která na tento závod vyslala dvě 
holčičí družstva. Ze 4. a 5. třídy závodily: 
Ovčariková, Peterová, Ficencová, 
Čtvrtečková, Michalíková a Mazochová, 
které obsadily 1. místo.  
Starší žákyně (6. a 7.třída) skončily celkově 
na 8. místě, ale dobrý výkon předvedla 
Renata Skálová, která skončila na 2. místě. 
 

 
„Čapec“ 

 
 
 
 

Rozhovor s Lucií Sochorovou 
V září a říjnu se žáci 8. a 9. třídy setkávali 
při matematice se studentkou, která byla  
v naší škole na praxi. 
Proč chcete být paní učitelkou? 
  Nevím, ale přeji si to od 9. třídy. 
Na jaké škole studujete? 
  Jsem v 5. ročníku Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Hradec Králové.  
Jaké předměty studujete na škole? 
  Související s informatikou a matematikou, 
máme také pedagogiku a psychologii. 
Proč zrovna matematika? 
  Baví mě. 
Máte ještě nějaký předmět, který byste 
chtěla učit? 
  Kromě matematiky ještě informatiku. 
Hrajete na nějaký hudební nástroj? 
  Musela jsem se naučit kvůli maturitě na 
zobcovou flétnu a na klavír, ale jenom jako 
začatečník. 
Odkud jste? 
  Jsem z Hradce Králové. 

 
*Rénis*  
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Křížovka 
              

             

              

              

                 

              

 
Tajenka: roční období 

                                                       „Čapec“ 
 

Najdi 8 rozdílů! 

1.  Co červenec 
neuvaří, …... 
nedopeče. 

2.  …… bílý pole sílí 

3. …….. - za kamna 
vlezem. 

4. …..., na léto jde 
stáří. 

5. Jaký …………., 
takový březen. 

6. ……. je v noci na 
obloze. 
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Anglická knihovnička 
Ve dnech 13. a 14. září měli žáci možnost si 
prohlédnout a prolistovat anglické knížky 
z nakladatelství Usborne. Knížky byly 
rozděleny podle obtížnosti a každá byla 
rozdílného žánru. Po přečtení pár řádků 
mohli žáci uvážit, zda angličtině rozumí, 
anebo je pro ně složitá, a tím pádem je 
knížka nevhodná. Pokud všemu rozuměli a 
knížka se jim líbila, mohli si ji po konzultaci 
s rodiči zakoupit. Nabídka byla velmi 
pestrá, a tak si mohl vybrat každý dle svých 
možností. I díky akci si poté mohla škola 
pořídit knížky dle vlastního uvážení, které 
budou žákům sloužit ke zpestření hodin 
angličtiny. Ve školní knihovně tak vznikla 
malá anglická knihovnička. Přibyly zde 
knížky 100 Things to Know about Food, 
1000 Animals, 100 Thinks to Know about 
human body, the Mummy’s Revenge, The 

Extincion Trial, Cogheart, Angel Fire, Look 
inside Word, Children’s picture atlas, Young 
revers gothic classic set, The War of the 
Worlds, Everest Adventures, Treasure 
Island a Aesop’s Fables. Celou akci vedla 
paní Veronika Špačková z Kostelce nad 
Orlicí. 

 
                                                            Luna 

Kreslený vtip 
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Vtipy  
Proč nemůže prasátko jezdit na kole? 
Protože nemá palec na zvonek! 
 
Už jsi slyšel o nové restauraci na Měsíci? 
Výtečné jídlo, ale prý žádná atmosféra. 
 
Michal se při matematice ptá: „Pane 
učiteli, co je na mém trojúhelníku ABCD 
špatně?“ 
 
 „Vstávej synku, musíš do školy!“ 
„Maminko, já tam nechci, oni mě tam 
vůbec neberou, smějí se mi... Opravdu tam 
musím jít?“„Musíš, musíš, vždyť jsi učitel.“ 

Vylušti si sudoku! 

 
 
Obžalovaný byl předvolán k soudu o 
Vánocích. Soudce se ptá předvedeného 
muže: „Za co jste tady?“ 
„Za předčasné vánoční nákupy.“ 
„To přece není žádný přestupek. Jak brzy 
jste nakupoval?“  
„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.“ 
 
Otec čte synovu žákovskou knížku: 
„Matematika pět..." Prásk, synovi jednu 
vrazil. „Čeština pět..." Prásk, vrazil mu 
druhou. „Zpěv jednička..." Prásk syn dostal 
třetí ránu. Syn: „Ale jak to? Vždyť jsem měl 
jedničku!" Otec naštvaně prohodí: „Tak 
tobě bylo po dvou koulích ještě do 
zpěvu?!" 

 
Wikipedie: „Já vím 
všechno!" Google: 
„Najdu všechno!" 
Facebook: „Já 
znám všechny." 
Internet: „Beze mě 
jste v háji." 
Elektřina: „Tak se 
uklidníme, jo?!" 
 
Jdou dva a ten třetí 
říká: ,,My čtyři 
jsme dobrá pětka!" 
 
 „Pepíčku, skloňuj 
slovo chléb."  
„Kdo, co? - Chléb. S 
kým, s čím? - Se 
salámem. Komu, 
čemu? - Mně." 

Vojta
Kavo 
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Extra zprávy slůňáka Marcela 

 
Víte, že nejvyšší člověk na světě měřil 
2,72 m a vážil 220 kg? 
 

Víte, že když se slon narodí, váží 100 
kg? Slon africký váží 7 500 kg. Vůbec 
nejtěžší slon vážil 12 000 kg. Aby ne, 
když slon sní každý den 100 až 320 kg 
potravy, polovinu z toho tvoří tráva. 
 
Víte, že u nás na škole je hned několik 
párů dvojčat? V některém z příštích čísel 
vám je představíme. 
 
Víte, že existuje sloní pólo? 

Sloní pólo je varianta póla, kdy hráči 
sedí na slonech místo na koních.

 
Víte, že existuje sloní nemoc? 
Tahle nemoc je charakterizovaná 
ztluštěním kůže a podkožní na základě 
ucpání cév a uzlin. 
 
Víte, že do budoucna se má postavit u 
naší školy sportovní hala? Plánuje se to 
sice již několik let, ale móóóc bychom ji 
potřebovali. 
 
Víte, že existuje sloní muž? 
Sloní muž byl Joseph Carey Merrick, 
který měl těžké deformace na obličeji.  
 
Víte, že bude brzy otevřen náš 
rekonstruovaný a rozšířený školní klub? 
Jeho dostavba se sice o měsíc protáhla, 
ale začátkem listopadu již nové prostory 
slouží žákům. A je to tam opravdu 
pěkné! 
 
Víte, že jsou jenom 3 druhy slonů? Je to 
slon africký, slon indický a slon pralesní. 
A že blízkým příbuzným slona byl i již 
vyhynulý mamut? 

Připravuje PePe  

Najdi 5 rozdílů 


