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Milí čtenáři, 
držíte v rukou druhé číslo 13. ročníku školního časopisu, 
který vychází pod dohledem paní Poulové a žáků 8. třídy. 
Minule jste se seznámili se slůňákem Marcelem, naším 
maskotem, jemuž bude patřit vždy poslední strana. 
Nechybí čertovský den, olympiády, vtipy, luštění a zprávy o 
dění ve škole. Opět jsme připravili oblíbené minirozhovory 
se žáky a představíme další dva členy redakce. Užijte si 
čtení časopisu, třeba v klidu o vánočních prázdninách! :) 

 Za celou redakci přejí hodně štěstí a zdraví v novém roce 2019  
Vochomůrka a Maky 

 

Co byste o nás měli vědět 

aneb redakce se představuje 
  

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

 
Ahojda, jmenuji se Markéta Hušková a je 
mi 14 let. Neobešla bych se bez dobrého 
jídla a mých přátel. Ve škole mě opravdu 
nebaví matematika a fyzika. Naopak mě 
baví volný čas s kamarády, no a ze školy 
asi přírodopis a občas i angličtina. A jsem 
opravdu velký talent na sporty. Budu se 
podepisovat jako Maky. 
 
Čaaauvec! Mé jméno je Adéla Kubalová a 
je mi 14 let. Jsem nervák, netrpělivá, 
hysterická a občas výbušná. Ale mám i 
lepší vlastnosti. Nejradši jsem s kámoši a 
ráda se seznamuju s novými lidmi  a to se 
pojí s tím, že jsem velký extrovert. Můj 
největší koníček je kreslení. Fakt mi nejdou 
sporty, ale některé mě i přesto baví. 
Články podepisuji jako Vochomůrka. 
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1. A – Umíme sedm písmen 
Při češtině už docela dobře čteme slabiky i 
celá slova. Píšeme zatím tužkou. Na pero 
přejdeme pomalu během prosince nebo 
po Vánocích. Umíme napsat již sedm 
písmen: a, e, i, o, u, m, l. 
Při matematice sčítáme a odčítáme do 
pěti a začínáme poznávat a psát číslice 6, 
7, 8, 9, 10. Vymýšlíme slovní úlohy, 
hrajeme si na rybáře i početní krále. 
Zkoušeli jsme si napsat i první čtvrtletní 
práce. Většinou dopadly výborně. 
Při prvouce jsme probrali téma rodina a 
vrhli jsme se na zimu. 
Seznámení s tělocvičnou proběhlo po 
plavání s nadšením. Je tady pro nás plno 
nových věcí a velký prostor na běhání, 
čehož velice rádi využíváme. Už se těšíme, 
až po Vánocích pojedeme bruslit. 
Proběhlo také třídní kolo pěveckých 
soutěží. Vítězové netuší, co je čeká ve 
školním kole.  

 
Těšili jsme se na čertovský den - někteří 
jedinci se báli, protože si dobře 
uvědomovali, že se jejich chování 

neslučuje s nebeským řádem . 
Pěkný byl koncert „zušky“. Chystáme se na 
vánoční besídku ve třídě, kde si se 
spolužáky rozdáme malé dárky. 

 

Minirozhovor  
s Jindrou Švorcem 

Jaký je tvůj vysněný dárek k Vánocům? 
Přeji si Nerf pistol. 

 

Na co se těšíš o Vánocích nejvíc? 
Nejvíc se těším na dárky. 

Jaké vánoční zvyky doma dodržujete? 
Doma zdobíme stromeček, pečeme 

cukroví a zpíváme koledy. 

Slavíte silvestra?  
Ano, slavíme. Odpalujeme s taťkou 

rachejtle. 
                                                 Vojta a Dawe 

  
Obrázky: Jáchym Lejp a Samuel Šubrt  
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2. A – Čerti a andělé 
V českém jazyce probíráme ú a ů ve 
slovech. Budeme probírat hláskovou 
skladbu slova. Od září čteme již 
čtvrtou knížku. Děti jsou dobří 
čtenáři. Právě poznávají knížku 
Z deníku kocoura Modroočka.  

V matematice budeme počítat do 
100  a na to se těšíme.  

Od září do půlky listopadu jsme 
jezdili na plavání a teď máme 
tělocvik s panem učitelem Mackem. 

Minirozhovor s Ellen Brixí   
a Denisou Martincovou 

Jaký máte vysněný dárek k Vánocům? 
E: Já si toho přeju hodně, ale nejvíc si 

přeju plyšáka. 
D: Přeju si ovládací auto. 

Na co se těšíš o Vánocích? 
E: Na Ježíška. 
D: Na dárky. 

 
Znáte vánoční zvyky a dodržujete je? 

E: Stromeček nám přináší Ježíšek. 
D: My pouštíme lodičky. 

Slavíte silvestra? 
Obě: Ano. 

Za rozhovor děkuje *Elis* 

 Dne 5.11. jsme měli ve škole čerty. Děti se 
převlékly za čerty, anděly a mikuláše. Ve 
třídě jsme si udělali soutěž o nejhezčího 
čerta, čertici a anděla. První místo za 
čertice získala Žaneta Smrčková, za čerta 
Tobiáš Hašek a mezi anděly získaly ocenění 
tři holky. 

Na výtvarce děláme 
grafiku na téma Čert. 
Na papír jsme si 
udělali podklad, 
nalepili jsme tam 
kousky papíru a pak 
jsme je přetřeli 
barvou a obtiskli na 
papír. Také jsme 
dělali kočky na zdi a 
les v zimě. 

Obrázek Lukáš Baláš 

 
*Rénis*  
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3. A – Vyjmenovaná slova 
Třeťáci skončili s plaváním, a tak se jim 
změnil rozvrh hodin. Na tělocvik mají pana 
učitele Macka a líbí se jim jeho nápady. 
Měli ho již v první třídě. 

Při českém jazyce se začali učit 
vyjmenovaná slova a dávají jim zabrat, 
proto je procvičují na interaktivní tabuli na 
stránkách „Školákov“. 

Při matematice zvládli násobilku a 
procvičují ji při hrách matematické loto a 
domino.  

Při výtvarce se chystají na zimu a krátké 
dny. 

  
Obrázky: Ondřej Dvořáček, Vojtěch Domorád 

V prvouce se učili o České republice. 
Pouštěli si zajímavá videa o době před 100 
lety a moc rádi zpívají písničku 
Za 100 let. 

Při čtení dramatizují pohádku 
Proč nechtěl Honza princeznu 
za ženu, vyrobili si i plošné 
loutky a chystají se ji zahrát 
žákům 1. a 2. třídy. 

Pilně cvičí na školní kolo  
v pěvecké soutěži Pulický 
vrabec. Šikovných zpěváků 
mají hodně, a proto je těžké 
vybrat jen pět zástupců. *Amy

 

Minirozhovor s Davidem Macko 

 
Co bys chtěl najít pod stromečkem ? 

Telefon. 
Na co se těšíš o Vánocích ? 

Na sníh. 
Jaké vánoční tradice dodržujete ? 

Pečení cukroví a zpívání koled. 
Co se ti líbí na Vánocích nejvíce ? 

Rozbalování dárků. 
 

*VOCHOMŮRKA* 

 

Také třeťáky navštívila mikulášská 
skupinka a poté si zasoutěžili při programu 
v tělocvičně, který chystali deváťáci. 
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4. A – Vánoce se blíží 
Hrátky s verši: Dne 13. 11. 2018 byli žáci 
v městské knihovně. Děti poznávaly, co je 
verš a co je rým, četly zajímavé básničky, 
vymýšlely básničku s použitím daných slov. 
Také měly vymyslet k veršům scénku.     

Matematika: Začaly se učit písemné dělení 
jednociferným dělitelem. Mají za sebou 
první blok geometrie. Všichni rádi rýsují. 

Český jazyk: Stále opakují vyjmenovaná 
slova. 

  
Obrázek: Matěj Bartoš 

Výtvarná výchova: Žáci  tvořili technikou 
škrabačka podzimní dýně. Dělali také koláž 
z  obrázků vystřižených z časopisu 
doplněnou barevnými liniemi.  

Anglický jazyk: Probírali témata o 
sportování a nyní se učí názvy jídel a k nim 
krátké větičky, otázky a odpovědi. 
 

 
Týna 

 

Rozhovor s Magdalenou Kantovou 
a Kateřinou Volfovou 

Co byste chtěly najít pod stromečkem? 
K: Já si přeju želvu. 

M: Tento rok bych chtěla pouzdro na 
mobil. 

 
Jaké máte doma zvyky? 

OBĚ: Máme doma stromeček. 
 

Pečete cukroví? Jaké ti chutná? 
K: Ano. Nejvíce mi chutnají perníčky. 

M: Ano. Chutnají mi vanilkové rohlíčky. 
 

Na co se těšíš o Vánocích? 
Obě: Že jsme všichni spolu. 

 
Slavíte silvestr? 
K: Ano, slavíme. 

M: Slavíme. 
 

Za rozhovor děkuje „Týna“ 
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5. A – Čtenářské dílny 
V 5. A máme o spolužáka méně, protože 
František Vích přešel na jinou školu.   

Ve vlastivědě se učíme o prvním 
československém prezidentu Tomáši 
Garrigue Masarykovi. A také jsme si 
povídali o zlatých dvacátých letech. 
V letech 1931 až 1933 tomu tak ale už 
nebylo, protože vypukla hospodářská krize 
a nezaměstnanost se výrazně zvětšila.  

V přírodovědě s paní učitelkou Špaňovou 
se učíme třídění obratlovců a 
bezobratlovců a také rostlin. Někdy se 
také díváme na dokumenty. 

V českém jazyce rozvíjíme své čtení ve 
čtenářských dílnách. Čtenářské dílny 
znamenají to, že každý z žáků si přinese 
svou knihu a může také polštář, poté si 
najde ve třídě své místo, kde se mu čte 
nejlépe, a začne číst. Když se knížka dočte, 
tak se vyplní čtenářův záznamník a žák si 
přinese další knížku. Už po několikáté 
opakujeme a také procvičujeme 
vyjmenovaná slova. Jde nám to velmi 
dobře. 

V matematice pracujeme s milióny. 
Sčítáme je a odčítáme. Zatím nám to jde. 

Při pracovních činnostech jsme dělali 
adventní věnce, vánoční 
přání, svícínky a betlémy. 
 

 

 

Minirozhovor s Františkem Víchem 

Co bys chtěl najít pod stomečkem? 
Pod stromečkem bych chtěl najít Včelku 

Máju.   XD 

Na co se těšíš o Vánocích? 
Nejvíce se těším na cukroví. 

Jaké znáš vánoční zvyky? 
Neznám žádné vánoční zvyky. 

Slavíte silvestra? 
Ano, slavíme silvestra. 

 

Ivy 

 
V hodinách výtvarné výchovy soutěžíme o 
lízátka chupa–chups a další sladké 
potěšení této firmy. Také se tu vyskytla 
soutěž hasiči, ve které kreslíme obrázky 
z hasičského prostředí. Také malujeme 
výkresy s vánoční tematikou.                   Ivy 
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6. A - Těšíme se na ježíška 
 

Zábavná informatika 
V hodinách informatiky se učíme, jak 
pracovat s wordem, a dokončujeme své 
první práce. Například jsme dělali čáru 
života nebo cestu do školy. Naším 
vyučujícím je pan učitel Macek. 
 
Výtvarná výchova v duchu Vánoc 
Na výtvarné výchově se pomalu, ale jistě 
připravujeme na Vánoce. Stříháme 
betlémy, malovali jsme tři krále. Máme 
také rozdělanou práci s polární září. Na 
výtvarku máme paní učitelku Moravcovou. 
 
Hasík 
Pro 6. třídy proběhla preventivní 
přednáška o chování při nebezpečných 
situacích v případě ohně, kterou připravili 
hasiči. Byli tedy seznámeni s tím, že je 
dobré zachovat klid a celá situace se pak 
lépe vyřeší.  

 
Obrázek: Matyáš Stonjek 

 

Minirozhovor 
s Adélou Žabenskou 

Ahoj, jaký je tvůj vysněný dárek? 
Přála bych si iPhone. 

 
Na co se těšíš o Vánocích? 
Těším se na své příbuzné. 

Jaké dodržujete tradice? 
Pouštíme skořápky. 

Co se ti na Vánocích líbí nejvíce? 
Na Vánocích jsou nejlepší dárky. 

Za rozhovor děkuje Luna 

Máme rádi dějepis 
V dějepise právě probíráme Asýrii, Persii a 
Palestinu. Zajímavou látkou je příběh o 
Babylonu. Náš pan učitel Frýda nám to 
vždy pěkně vysvětlí a zdůvodní. 
 
Zpívání při hudební výchově 
Právě se učíme hudební výrazové 
prostředky. Velmi často a rádi zpíváme 
s klavírem, na který paní učitelka 
Matyasiková hraje. A ještě raději máme 
karaoke. 

*Luna*  
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6. B – Blíží se nám Vánoce 
 

V přírodopise probíráme jako novou 
látku houby, docela nás to baví. 

V dějepise probíráme Egypt. 

Při výchově k občanství se učíme o 
postavení v rodině. Některé žáky to i 
zajímá. 

Při výchově ke zdraví  jsme se 
nedávno učili uklidňovací cvičení. Bylo 
to legrační, ale bude se to jednou  
hodit. 

V hudební výchově se učíme spoustu 
nových písniček. Jsou hezké, ale občas 
nám přijde, že z nás musí paní učitelce 
bouchnout hlava. 

Na fyziku jsme změnili názor, učíme se 
o objemu, a to nás moc nebaví. 

Při anglickém jazyce procvičujeme s  
naší třídní učitelkou Moravcovou časy.  

Na tělesnou výchovu máme pana 
učitele Sedláčka, a 
protože se sám věnuje 
kuželkám, tak jsme si je 
zkusili zahrát. 

V informatice se učíme 
pracovat ve wordu. 
Nedávno jsme dělali svůj 
pokojíček. To nás bavilo. 

 
 

Obrázky: Vít Petr (Betlém) 
Adam Franc (Vládce zimy) 

Maky 

 

MINIROZHOVOR S KAMILOU 
PASTERNÁKOVOU 
Co si přeješ k Vánocům? 

Přeji si knížku malého poseroutky. 

Jaké doma dodržujete zvyky? 
Krájení jablka a nesmíme vstát od stolu, 

než všichni dojedí.  

 

Na co se nejvíc těšíš o Vánocích? 
Na všechno to jídlo. 

Slavíte doma silvestr? 
Slavíme. 
Za rozhovor děkuje Maky  
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7. A – Hodně předmětů 
 

Minirozhovor  
s Matějem Urbanem a Petrem Cermanem 

Co si přeješ k Vánocům?                                   
P.: Mobil Huawei Y6 prime. 

              M.: Přeju si barvy. 

Na co se nejvíc těšíš?   
P.: Těším se na dárky. 

                   M.: Já se těším na sníh. 

Znáš nějaké vánoční zvyky ?   
P.: Máme k večeři kapra. 

                 M.: Ano, lití olova. 

 

 „Čapec“ 

Jedním z předmětů, které mě ve škole 
baví, je i zeměpis. Letos  pan učitel 
Sedláček seznámí naši třídu podrobněji se 
všemi kontinenty. Už jsme poznali krásy 
černého kontinentu, kterým je Afrika. 
Projeli jsme se po celé Austrálii a teď jsme 
začali prozkoumávat Ameriku. Během 
našeho zeměpisného cestování jsme se 
dozvěděli hodně nových věcí a máme tak 
tip pro rodiče, kam se vydat o prázdninách 

Napsal: Daniel Horký, 7. A 

V hodinách tělesné výchovy jsme se 
nedávno začali učit hrát basketbal. 
Předtím jsme se věnovali gymnastice, 
dělali jsme kotouly, skákali jsme přes 
bednu a přes kozu. Děvčata hrají míčové 
hry (vybíjenou, přehazovanou), florbal, 
různě posilují. Nedávno jsme dělali opičí 
dráhu. 

V němčině se učíme o rodině, Vánocích a 
zpíváme vánoční německé koledy. Je to 
zábava. 

V ruštině  se učíme psát písmena, která 
jsou v azbuce. Také se učíme číst texty a  
rozpoznávat písmenka. 

V angličtině bereme třetí lekci – slovesa 
“want to“ a “have to“. Pracujeme 
s pracovními listy a je to zábava. 

V dějepise jsme probrali počátky české 
státnosti a Velkou Moravu. Momentálně 
jsme v 10. století u přemyslovských knížat. 

V pracovních činnostech jsme orýsovali 
základní desky dřevěné formule a teď 
řežeme a pilujeme. 

Ve fyzice probíráme různé druhy pohybu 
(smykový a valivý).  

Zprávy připravili: Adam Kovář,  
Nikola Pohlová a Nicol Ježková 

 

 
Obrázek: Nicol Ježková 

„Čapec“   
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8. A – Vánoční nálada 
Na sportovky máme pana učitele Macka. 
Sportovky jsou nepoviné, je to kroužek, 
který máme každé úterý. Hrajeme různé 
hry, jako například florbal nebo házenou. 
 
Na češtinu máme pana učitele Macha. 
Momentálně probíráme zájmeno jenž. Ve 
slohu jsme nedávno psali slohovou práci. 
                                                            
Na přírodopis máme paní učitelku 
Maixnerovou. Od přírody jsme přešli 
k lidem. Učíme se jejich dělení a kosti. 
 
Na chemii máme paní učitelku 
Maixnerovou. Učili jsme se o vodě a 
kyslíku. Dost často zkoušíme různé pokusy. 
 
Na pracovní činnosti máme pana učitele 
Žďárka. První čtvrtletí jsme probírali 
podnikání. Teď už konečně vaříme. Zatím 
jsme si udělali mrkvovou a vajíčkovou 
pomazánku. 
 
Na zeměpis máme pana učitele Sedláčka. 
Momentálně se učíme o Evropě. Vždy když 
dobereme danou látku, píšeme z ní test. 
 

 
Obrázek R. Smrčkové  z estetické výchovy, 
dělali jsme známku s králem. 

 
 
Recitační soutěž 
23. listopadu 
proběhlo školní 
kolo recitační 
soutěže. Z 8.A se 
umístil na 3. 
místě Marek Macko. 
 

Minirozhovor s Vojtou Kavánem 
 

Jaký je tvůj vysněný dárek k Vánocům? 

Chtěl bych dostat konzoli Nintendo Switch 
a herní klávesnici. 

Na co se těšíš o Vánocích? 

Těším se na sníh, který stejně nenapadne. 

Znáš nějaké vánoční zvyky? 

Posílají se ve vaně skořápky. 

Slavíte silvestr? 

Ano, odpalujeme rachejtle. 

 

Za rozhovor děkuje |Kavo| 
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9. A – Vánoce jsou za dveřmi 
Máme tu zimní zprávy ze tříd. Naprosto 
neskutečně se paní Maixnerová drží a 
zatím se jí daří krotit neposlušnou devítku. 
Ovšem začíná zima a s tou přichází i ty 
nejzákeřnější nemoci jako je například 
rýma či kašel. Tudíž je devítka zhruba od 
půlky listopadu pokaždé v oslabené 
sestavě, což naprosto vyhovuje učitelům. 
Poslední časy jsou pro nás nadmíru složité, 
vzhledem k tomu, že každý ladí formu, aby 
se každému podařilo získat ty nejlepší 
známky. Také se pomalu chystáme na 
přijímačky, které jsou sic ještě vzdálené, 
ovšem zároveň už jsou skoro za rohem. Jak 
na tom jsme, to nám měli poradit SCIO 
testy... Psali jsme všichni nejdříve OSP 
(Obecné studijní předpoklady), poté 
matematiku, následně češtinu a tři 
dobrovolníci si napsali i angličtinu. Mimo 
SCIO byli ještě testy z dopravní výchovy, ty 
nás měli naučit, jak se zachovat v té a té 
silniční situaci... Páni učitelé si nás 
dokonce tak váží, že zřídili odpolední 
doučování z češtiny a z matematiky, kde se 
snaží vtlouct nám do hlavy kolik je 1+1 a 
jak se píše slovo zrcadlo... S matematikou 
na přijímačky jsme začali až teď v prosinci, 
ale o češtině, kterou máme snad už od 
října, jsme si napsali kontrolní přijímačky, 
které zjistili, že bychom klidně mohli v této 
skupině zůstat ještě příští rok při 
opakování ročníku... Největší chytráci si 
napsali olympiády z dějepisu a z češtiny, 
kde devítka naprosto převálcovala 
osmičku, vzhledem k tomu, že dějepis 
vyhrál David Zrzavý a češtinu Alžběta 
Balcarová. Nejlepší dva z dějepisu a z 
češtiny si pojedou poměřit síly do 
okresního kola s ostatními inteligenty... 

 Pro tento rok nám bylo všem ctí pořádat 
čertovskou besídku pod taktovkou pana 
ředitele. Besídka se konala ve středu 5. 
prosince a dle svědectví se „velmi 
povedla"... Všichni se samozřejmě pilně 
učíme, poctivě vypracováváme domácí 
úkoly, dáváme jako vždy pozor při 
hodinách. Píšeme téměř každý den nějaký 
test.  

David Zrzavý, 9. A  

Rozhovor s Martinou Langerovou 
Co bys chtěla najít pod stromečkem? 
Chtěla bych tam najít boty. 

Na co se nejvíc těšíš? 
Těším se na bramborový salát. 

Jaké tradice doma dodržujete? 
Otloukáme stromečky a dáváme si pod 
talíř los. 

Jaká je tvoje oblíbená vánoční pohádka? 
Tři oříšky pro Popelku.  

S kým a kde budeš slavit silvestra? 
S rodinou a budeme doma. 
 

 
Za rozhovor děkuje Pepe 
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Čertovský den 
Ve středu 5. prosince se konal 
Čertovský den. Žáci 9. A byli 
rozdělení na čtyři skupinky. Tři 
skupinky byly mikulášské 
družiny a jedna pořádala akci 
v tělocvičně. Jedna mikulášská 
družina chodila po škole a 
zbylé dvě jezdily převážně po 
školkách v Dobrušce. Akce 
v tělocvičně se pořádala 
dvakrát, pokaždé s jinými 
třídami. Byly zde čtyři soutěže, 
jako například stavění co 
největší věže nebo 
odpinkávání nafukovacích 
balónků do plastových košů na zemi 
pomocí florbalových hokejek. 
 

 

Deváťáci z mikulášských družin se k akci 
v tělocvičně postupně připojovali.  

Tomáš Červený, 9. A 
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Recitační soutěž 
Dne 23. listopadu 5. až 6. hodinu proběhla 
v naší škole recitační soutěž. Všichni 
zúčastnění se snažili. Měli dobře vybrané 
básničky a předvedli úžasný výkon. Avšak 
vyhrát mohlo jen pár lidí a pro hodnotící 
porotu nebylo vůbec lehké vybrat ty 
nejlepší. Nakonec se umístili tito žáci: 
 

 
Z první kategorie 6. a 7. třída se na prvním 
místě umístila Adéla Moravcová se svojí 
vítěznou básní Sněžný muž neboli Yetti. 
Také získala cenu diváků. Druhé místo 
obsadila Anežka Michlová, která recitovala 
báseň Romance o Karlu IV. Třetí místo 

zaujala Kristýna Domáčková s básničkou 
Píseň o škaredých holkách. Nečekaná byla 
také cena poroty, kterou získala Eliška 
Rejzková.  

 
Ve druhé kategorii 8. – 9. A se na prvním 
místě umístila Alžběta Balcarová, která 
také dostala cenu diváků za svou báseň 
Paní Široká. Na druhém místě se umístila 
se svou básní Kdybych byl pastevcem koní 
Dominika Sobotková a  třetí místo získal 
Marek Macko s Mateřídouškou.   

                                                               Luna 

 

Florbal 
Naše škola jezdí pravidelně na florbalové 
turnaje, výjimkou nebyl ani tento rok. 
Žáci prvního stupně skončili druzí a 
postoupili do krajského finále. Mladší 
závodníci z druhého stupně skončili na 
turnaji v Dobrušce na 3. místě ve skupině. 
A starší závodníci skončili na ne úplně 
populárním 7. místě ze 7 . 
 
A jak dopadly dívky ze 4. a 5. třídy? Ve 
čtvrtek 29. listopadu se konal florbalový 
turnaj pro dívky ze 4. a 5. tříd. První zápas 
hrála naše děvčata s „Kupkou“ a skončil 

1:1. Ve druhém zápase je převálcovaly 
dívky z Dobrého. Byly o hlavu větší a zápas 
skončil 2:7. S každým týmem hrály 
dvakrát, protože čtvrté družstvo nepřijelo. 
Nakonec skončily třetí, což je pěkné . 

Čapec   
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Olympiády 
Ve středu 21. listopadu proběhlo v učebně 
dějepisu školní kolo dějepisné olympiády. 
Žáků se sešlo 15. Lístky se rozlosovaly 
podle pořadí, olympiáda byla anonymní. 
První se umístil David Zrzavý, 2. místo 
získal Petr Hartman a třetí skončil Vojtěch 
Linhart. 4.-5. místo si vybojovali Petr Čáp a 
Jakub Šála.  
 
A týden poté ve středu žáci psali 
olympiádu z českého jazyka. Přihlásilo se 
13 žáků. Z nich byla nejlepší Alžběta 
Balcarová, druhý byl David Zrzavý, třetí 
Daniela Dvořáková, na 4. místě skončil 
Vojtěch Gerža a na 5. Lenka Moravcová. 
 
První dva budou reprezentovat školu 
v lednových okresních kolech. Hodně 
štěstí!       Vochomůrka 
 

Prezentace středních škol 
Ve čtvrtek 1. listopadu se konala v naší 
tělocvičně prezentace středních škol. 
Přišlo se představit 20 středních škol. Žáci 
8. a 9. ročníku měli možnost se setkat se 
zástupci středních škol z našeho okolí. 
Výchovná poradkyně Mgr. Hana Novotná 
všechny přivítala a požádala zástupce 
středních škol, aby svou školu představili. 
Tato část trvala půl hodiny. Poté se mohli 
žáci i jejich rodiče zeptat na různé 
podrobnosti o škole a dostávali informační 
letáky. Akce měla veliký úspěch. Zúčastnilo 
se 39 žáků a 70 rodičů. Děkujeme paní 
učitelce Haně Novotné, že tuto akci 
připravila, všem zúčastněným za zájem o 
akci a také žákům osmého ročníku, kteří 
nachystali stolky a židle. 

*Elis*                      

 
Třída 6. B s hasiči po programu Hasík 

Hasík 
Kdo by nechtěl trávit čas ve společnosti 
dvou mladých hasičů!?   Tuto příležitost 
měli žáci druhé a šestých tříd, kteří se 
účastnili dvou besed v rámci preventivního 
programu „Hasík“. Besedy byly zaměřené 
nejen na správné chování dětí při 
předcházení riziku požáru, ale i na řešení 
případného problému (požár, dopravní 
nehoda, aj.). Žáci si vyzkoušeli dýchání 
přes dýchací masku, hašení vlastního 
hořícího oděvu (samozřejmě s použitím 
představivosti ), správný postup při 
uniku z hořícího pokoje a jiné dovednosti. 
Hasiči byli mile překvapeni znalostmi žáků. 
Děti nezaváhaly ani při určování tísňových 
telefonních čísel, ani při popisu cvičného  
požárního poplachu. 

            Text www stránky školy,  
na fotce žáci 2. A při zkoušení dýchacích masek 

  



 STÁLE SE NĚCO DĚJE  

16 

Opravy a změny na škole 
Hlavní změna v naší škole je přestavěný 
školní klub. O polovinu se zvětšil díky 
nástavbě nad vestibulem. Klub bude 
sloužit také pro výuku jazyků či pracovních 
činností při půlených hodinách. V lednu 
2019 by měla být ještě dodána interaktivní 
tabule s dataprojektorem. Je zde na zdi 
nová 4K televize o úhlopříčce 164 cm. 
Hned pod televizí je nová konzole Xbox 
one X, kde si s kamarády můžete zahrát 
spoustu her. Po levé straně jsou v poličce 
různé deskové hry a v rohu je pohovka se 
stolečkem. V klubu je poté nový stolní 
fotbálek a kulečník. Kdyby dostal někdo 
chuť na kafe nebo čaj, může si ho udělat 
v nově přistavené kuchyňce. Při vchodu do 
klubu je do půlky lino a zbytek je pěkný 
modrý koberec. Uprostřed místnosti je 
ještě nový stůl s barevnými židlemi, kde se 
můžete nasvačit, popřípadě si zahrát 
nějakou deskovku. V klubu je jinak o 
hodně více místa a celkově je velice dobře 
vybavený. 
                                                                  Dawe 

fotky: www. zspulicka.cz  
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Slavnostní zasazení lípy 
svobody 
Naše republika oslavila své narozeniny- 
100. výročí vzniku Československa. Slavilo 
se na mnoha místech a u nás v Dobrušce 
také. Na Šubrtově náměstí byla po 99 
letech opět slavnostně zasazena lípa 
svobody. 
Oslava začala koncertem ženského 
pěveckého sboru Vlasta v synagoze. 
Zpěvačky přišly oblečené v dobových 
prvorepublických kostýmech. Zazpívaly 
české a slovenské písničky. Koncert 
zahájily nejoblíbenější písní prvního 
československého prezidenta Tomáše 
Garrigua Masaryka, která se jmenuje Ach 
synku, synku, a ukončily ho naší 
skorohymnou „Čechy krásné, Čechy mé“. 
Po skončení koncertu Junáci rozdávali 
mašličky trikolory. Po slavnostních 
fanfárách se slova ujal pan starosta se 
svým proslovem. Sbor Vlasta zazpíval 
českou a slovenskou hymnu. 
Na trávníku Šubrtova náměstí už čekal 
mladý stromek lípy, který po posvěcení 
farářem starosta Dobrušky zasadil. Soubor 
Vlasta končil oslavu písní „Ta naše písnička 
česká“ a na úplný závěr zazněly fanfáry 
Dobrušského žesťového sdružení. 
I přes chladné počasí se sešlo hodně lidí, 
aby si společně připomněli 100. výročí 
vzniku Československa a zanechali 
památku dalším generacím. 

   Napsal Daniel Horký, 7.A, připravila MAKY 

 

Multimediální den v Brně  
   V pátek devátého listopadu vyrazili čtyři 
žáci naší školy do Brna. Z deváté třídy to 
byli Alžběta Balcarová a David Zrzavý a 
z osmé Eliška Nejmanová a Renáta 
Smrčková. Jeli jsme vlakem 3 hodiny až do 
Brna. Šalinou (tak říkají v Brně tramvaji) 
jsme dojeli až do fakulty sociálních studií. 
Tam se konal MULTIMEDIÁLNÍ DEN, 
v jehož rámci proběhlo i celostátní setkání 
finalistů soutěže školních časopisů. Sice 
jsme se neumístili v první desítce (skončili 
jsme 14.), ale nabrali jsme mnoho nových 
zkušeností a inspirovali se. Tak doufáme, 
že se příští rok umístíme. Ještě jsme měli 
možnost si popovídat s redaktory různých 
novin a médií. Ti nám popsali, jak to 
doopravdy funguje ve větších redakcích. 
Ještě jsme si prohlédli časopisy ostatních 
škol. A potom jsme šli pěšky centrem Brna 
směrem k nádraží. Cestou nás zaujal 
brněnský orloj, který se nám nepodařilo 
pochopit. 

 
S redaktory  
internetové  

SEZNAM TV,  
se soutěžním 

časopisem, 
stánek ČT a Deníku 

 
*Elis*  
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Víte, jak se jmenuje 
v novinařině toto? 
Slyšel jsi někdy slovo DOMICIL? Nebo 
PEREX? A co takhle TIRÁŽ, STORY nebo 
GLOSA? Zkušený novinář to všechno zná, 
ale co ty, přiřadíš slova k číslům? 
 
1. Označení pro úvod článku. Rozvíjí 
informaci z titulku, čtenáře má upoutat a 
stručně shrnout obsah článku. 
 
2. Soupis technických informací o médiu, 
povinná část, kterou musí obsahovat 
každá periodická publikace. 
 
3. Odlehčený žánr, příběh zajimavého 
člověka, charakteristika trendu či jevu. 
 
4. Žánr, krátké zamyšlení, ve kterém autor 
komentuje dění na základě vlastního 
postoje. 
 
5. Označení místa, kde zpráva vyšla, 
případně místa, ke kterému se vztahuje. 
 
Řešení (Zkontroluj si na str. 23.): 
1 ____, 2____, 3 ____, 4____, 5 _____     

a) STORY 

b) DOMICIL 

c) PEREX 

d) GLOSA 

e) TIRÁŽ 

 
 
 

Šarlota (Mikuláš) 
Sára, Adélka a Hana 

(Vánoční strom) 

Vánoce jsou za dveřmi 
Časopis je plný obrázků s vánoční 
tematikou. Kromě vánočního koncertu 
ZUŠ a Čertovského dne máme před sebou 
ještě projekt VÁNOCE VE ŠKOLE. Jeho 
součástí jsou nejen besídky ve třídách, ale 
také tradiční zpívání na schodech a 
program žáků 6. až 8. ročníku nazvaný 
NEJEN ČESKÉ VÁNOCE. 

 
Karolína Bárnetová, 4. A 

Práce žáků první třídy: 
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Rozhovor  
s paní učitelkou Špaňovou 

Kolik vám je let? 
Šestadvacet.  

Na jakých školách jste studovala? 
Studovala jsem na gymnáziu a pak jsem šla 
na matematicko fyzikální fakultu. 

Co jste chtěla dělat, když jste byla malá? 
Chtěla jsem být princeznou nebo lékařkou. 

Bavila vás matematika od malička? 
Ano, bavila. 

Co se vám líbí na naší škole? 
Prostředí a klima školy. 

A co se vám naopak nelíbí na naší škole? 
Nelíbí se mi hluk o přestávkách. 

Jaké typy žáků máte nejradši? 
Když jsou v hodině zticha, dělají co 
vyžaduju a jsou aktivní.  

Jaké máte koníčky? 
Mám ráda čtení, deskové hry a turistiku. 

 

 

Jak se vám líbí s panem učitelem 
Žďárkem v kabinetu? 
Ale jo – proč by se mi nemělo líbit? 

Slyšeli jsme, že jste se teď někdy vdávala. 
Je to pravda? 
Ano, vdávala jsem se 1. září. 

Přemýšlela jste už o rodině? 
Určitě bych chtěla časem rodinu . 

Pepe 
 

„Co si myslíte o mém malém Matějovi?“ 
ptá se maminka sousedky.  
„Nevím proč, ale asi si myslí, že jsem 
doktorka.“  
„Z čeho tak usuzujete?“  
„Pokaždé, když mě vidí, vyplazuje jazyk.“ 
 
Pepíček si složí věci do tašky a odchází 
uprostřed vyučování domů. Učitel se  ptá: 
„Kam jdeš?“  
„Maminka říkala, že kdyby pršelo, mám jít 
hned domů a podívejte se z okna, jak se 
zatahuje.“ 
 

Betlém vyrobila E. Votroubková, 6. A 

Manžel přivede domů dítě ze školky a říká 
manželce: „Malá celou cestu brečela. 
„Není jí něco?“  
„Ne, není. Jenom ti chtěla říct, že není 
naše Evička.“ 
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Sudoku 

  

Najdi 5 rozdílů! 
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1. Vánoční den, kdy dostáváme dárky, se nazývá.... 
2. Malé těleso, které můžeme pozorovat dalekohledem, se jmenuje...  
3. Před Vánocemi jsou čtyři adventní …. (poslední den v týdnu) 
4. Období čtyř týdnů před Vánocemi se nazývá… 
5. Vánoční ryba 
6. Po kolikáté adventní neděli se slaví Štědrý den? (první pád rodu mužského) 
7. Co dostáváme pod vánoční stromeček? 
8. Pod čím se dávají vánoční polibky? 
9. V zimě padá ... 

 

    
1             

2             
    

 
3             

   

   
4             

 

 
5         

     

            
     

     
X 

     

    
7           

 

  
8           

   

   
9         

   

 

Vánoční křížovka 

6 

Námět N. Ježková, 7. A 
Připravila Týna 

 

 

1 14 5 11 4 4 9 15

6 9 8 15 5 16

8 11 3 12 11 13 8

13 3 16 16 7

34 34 34

Magické čtverce: součet čísel ve sloupci, řádku a obou úhlopříčkách je 34 
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Vtipy  
1. 
Jednou Chuck Norris skákal padákem, který 
se mu neotevřel... Druhý den ho šel 
reklamovat!! 

2. 
Mami, kup mi velblouda! 
A čím bychom ho krmili? 
Kup mi toho ze zoologické zahrady, ten se 
krmit nesmí! 

3. 
Co to je kaktus? 
Okurka, co nemá na žiletku. 

4. 
Baví se dvě bolndýnky a ta první říká 
druhé: „Chceš vědět, jaký mám PIN? Jsou 
to čtyři nuly, ale neřeknu ti, jak jdou za 
sebou." Ta druhá na to odpoví: „Bože, ty 
jsi ale zlá!" 

5. 

,,Já si při práci nikdy nezpívám!" 
,,A proč? To jsi takový mrzout?" 
,,Ne, jsem potápěč!" 

6. 
K Novákům přijde prodavač vysavačů. Na 
zem vysype spoustu odpadků a říká: 
„Všechno, co ten vysavač nevysaje, sním.” 
„Tak to vám přeji dobrou chuť, od 
včerejška nám nejde proud.“ 

7. 
Kroužek na klíče je starý vynález, který nám 
umožňuje ztratit všechny klíče najednou. 

8. 
Chuck Norris jako jediný přesvědčil svoji 
babičku, že nemá hlad. 

9. Chuck Norris jednou utopil rybu. 

 

10. 
Vsadí se Čech, Rus a Američan, kdo vydrží 
déle ve výtahu. Jde tam Američan a říká: 
„Když nebudu moct, zapískám.“ Vydrží 
tam minutu, dvě, tři a zapíská. Jde tam 
Rus a říká: „Když nebudu moct, zapískám.“ 
Vydrží tam 
minutu....dvě....tři....hodinu....den....a 
zapíská a Čech s Američanem ho 
vytáhnou. Jde tam Čech a opět se domluví 
na pískání. Je tam minutu, ....dvě...tři, 
hodinu...den .... dva ...tři, ...měsíc....rok...a 
Američan s Rusem už to nemůžou vydržet 
a jdou se za ním podívat. Ve výtahu sedí 
kostra Čecha a v ruce papírek s nápisem: 
Já neumím pískat!!! 

11. 
Víte, kdy kuře naposledy pípne? 
V Tescu na pokladně! 
                                                             Vojta 
 
 
 

 
Práce žáků 2. A 

 

Řešení kvízu o novinařině ze str. 18: 
3a, 5b, 1c, 2e, 4d 
Řešení křížovky ze str. 21: 
Štědrý den 
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Extra zprávy slůňáka Marcela 

 
Víte, že velké ušní boltce pomáhají slonům 
snášet velká vedra? Slouží jako ventilátory, 
pomocí nichž si sloni udržují stálou 
tělesnou teplotu. 
 
Víte, že poslední školní den roku 2018 si 
žáci připomenou nejen české, ale i 
německé, ruské a anglické (americké) 
Vánoce? Krátké výstupy chystají žáci ze 
tříd šestých, sedmé a osmé.  
 
Víte, že slona afrického rozeznáte od slona 
indického na první pohled podle velikosti 
uší? Sloni afričtí mají uši velké (slouží jim k 
ochlazování hlavy), sloni indičtí mají uši 
poměrně malé. 

 
Víte, že tradiční předvánoční školní akcí je 
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH? Ani letos nebude 
chybět společné zpívání koled a písní a 
vystoupení dětí z kroužku flétniček.  
 
Víte, že samice slonů bývají mnohem 
klidnější než samci, a proto vystupují 
například v cirkusech jen sloní samice? 
 
Víte, že vánoční besídky ve třídách může 
slavit 247 dětí? Pokud tedy nebudou 
nemocní. Tolik žáků má totiž naše škola.  
 
Víte, že sběratelé často shromažďují 
figurky slonů? Mohou být kamenné, 
keramické, vyřezávané ze dřeva, plyšové… 
Chobot nahoru znamená štěstí. 
 
Víte, že v posledních týdnech žáci vyrábějí 
při pracovních činnostech, výtvarce i 
estetické výchově vánoční výrobky, mj. i 
betlémy. V pátek před Vánocemi se bude 
ve škole konat malá výstava.  
 

Částečně podle www.zahady.info/zajimavosti-o-
slonech
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