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Milí čtenáři, 
držíte v rukou třetí  číslo časopisu. Ani v tomhle čísle nesmí 
chybět  minirozhovory se žáky, ptali jsme se na Vánoce, na 
zimu i na vysvědčení. Dočtete se tu něco málo i o tom, jak 
byli žáci v Klicperově divadle a v kině. Nejmenší žáky zase 
nadchlo bruslení. Můžete se těšit na vaše oblíbené vtipy, 
luštění a hlavně zprávy o dění ve škole. V první třídě mají 
asistentku pedagoga – položili jsme jí několik otázek. 
Přejeme pohodové čtení našeho časopisu. 

Za celou redakci Pepe, Týna

 

Co byste o nás měli vědět 

aneb redakce se představuje 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázky žáků 1. A: 
Kristýna Pavlová, 

Sára Mrouéová

 
Awojky, já jsem Petra Procházková a je mi 
14 let. Ráda jezdím na koni a hraju florbal. 
Ráda trávím taky svůj volný čas 
s kamarády. Kdybych měla sama sebe 
popsat, tak jsem spíš optimista a přátelský 
typ. Moje oblíbené jídlo jsou těstoviny. Ve 
škole spíš žadný oblíbený předmět 
nemám. Tenhle rok začínám hrát na klavír, 
tak snad mi to půjde:) Budu se 
podepisovat PePe. 
 
Ahoj, jmenuji se Kristýna Macko a je mi 13 
let. Ve škole mě nebaví matika a fyzika, ale 
baví mě anglický jazyk. Neobešla bych se 
bez kamarádek, které mi vždy pomůžou. 
Baví mě fotbal, který hraju už půl roku. 
Moje oblíbené jídlo je pizza. Nemám ráda 
falešné lidi. Pod články se budu 
podepisovat jako Týna. 
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Zimní anketa 
V této třídní anketě jsme sesbírali několik 
odpovědí od žáků z osmé třídy, abyste se 

dozvěděli něco také o nás. Podobné 
otázky jsme pokládali i v minirozhovorech 

se žáky jednotlivých tříd. 

 
1. Jak jsi byl spokojený s ježíškem? 

 Ano moc, dostala jsem notebook. 
 Ano, dostala jsem nové lyže. 
 Jo, dobrý, dostala jsem, co jsem 

chtěla. 
 Ano, dostala jsem žehličku na 

vlasy. 
 
2. Líbí se ti letošní zima? Co se ti na zimě 
líbí? 

 Těším se, že jedu na lyžák. 
 Je jen škoda, že nesněžilo také na 

Vánoce. 

 Ne, zimu nemám rád, venku je 
zima a furt padám na ledu. 

 Ano, mám rád sníh a zimní 
atmosféru. Chodím bruslit, 
sáňkovat. 
 

3. Děláš nějaké zimní sporty? 
 Ano, již tři roky jezdím na 

snowboardu. 
 Jezdím na snowboardu, bruslích a 

lyžích. 
 Ano, od mala lyžuji a letos se 

budu učit na snowboardu. 
 Jezdím na snowboardu. 

 
4. Jak dopadlo tvé vysvědčení? 

 Dobře, letos bylo vyznamenání. 
 Ale jo, dobrý. 
 Dopadlo dobře, nedostala jsem 

žádnou trojku. 
 Vždycky to může být lepší. 

                                                *Vochomůrka 

Obrázky: Kamila Pasterňáková, 6. B Tomáš Sládek, 7. A 
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1. A – První pololetí 
Je za námi první pololetí a děti z 1.A si 
zvykají na školní prostředí, lépe se učí a 
soustředí. Už znají skoro všechna 
písmenka. Někteří čtou už plynule slova a 
věty. V matematice počítají do osmi a 
zkouší šipkové diagramy.  
 

 
Celý leden chodili na tělocvik do Opočna 
na stadion, kde bruslili. Pan trenér zařídil 
to, že se to všem líbilo a každý tělocvik se 
zlepšovali.  
 

 
S druháky jsme si zašli také sáňkovat na 
kopec za školou. 
 
Psaly se i pololetní práce z ČJ a M, které 
dopadly většinou dobře. Třídu opustil 
jeden žák, který dostal dodatečný odklad.  

Vojta a Dawe 
Obrázek Dominika Hůlková 

 

Minirozhovor  
s Jáchymem Lejpem 

Jak jsi byl spokojený s ježíškem? Jaký 
nejlepší dárek ti donesl? 

Byl jsem spokojený. Dostal jsem 
PlayStation a iPhone. 

Máš rád zimu? Co máš na zimě nejraději? 
Moc se mi líbí. Nejradši mám, když je 

hodně sněhu. 

Děláš nějaké zimní sporty? Chodíš třeba 
bruslit? 

Rád lyžuji a se školou chodím bruslit. 

Jak dopadlo tvé vysvědčení?  
Dobře, byly samé jedničky . 
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2. A – Čteme knížky 
V češtině se učíme psát i/ý po měkkých a 
tvrdých souhláskách a četli jsme knihu, 
která se jmenuje Pohádkový dědeček. 
 
Při  matice sčítáme a odčítáme od 0 do 
100. Docela nám to jde. 
 
V prvouce se učíme o našem lidském těle. 
 

 
V rámci tělocviku jsme jezdili do Opočna 
na bruslení, žákům se věnoval pan trenér. 
A v pátek 11. 1. jsme byli sáňkovat. 

 
Od pondělí 7. ledna je u nás jen 27 žáků, 
Sofie Némová se s rodinou přestěhovala 
do Jaroměře a chodí tam i do školy. 
 

*elis*  
 

Obrázky Bára Smrčková a Káťa Majerová 

 
 

Minirozhovor s Ondrou Tošovským a 
Lukášem Hartmanem 

Byl jsi spokojený s ježíškem? 
O: Ano, jsem spokojený, dostal jsem 

benzinovou motorku. 
L: Jsem spokojený, dostal jsem lego. 

Co se ti na zimě líbí? 
O: Moc se mi líbí sníh. 

L: Že je sníh. 

Děláš nějaký zimní sport? 
O: Jezdím na bruslích. 

L: Jezdím na lyžích a bruslích. 

Jak dopadlo vysvědčení? 
O+L: Samé jedničky.  

 
             Za rozhovor děkuje *Rénis* 
 

    



STÁLE SE NĚCO DĚJE 

6 

3. A – Návrat do školy 
Třeťáci byli před Vánoci na filmovém 
představení Planeta Česko, většině dětí se 
film líbil a inspiroval je, někteří se také 
chtějí věnovat fotografování přírody. 
 
Poslední den školy před Vánoci nám 

někteří ukázali, jak umí 
hrát na hudební 
nástroje. Na fotce hraje 
Sofie Šrolová na 
příčnou flétnu. 
 
V lednu zahájili školní 
vyučování na ledu. 

V rámci TV jezdili bruslit na stadion 
v Opočně. Letos měli objednaného pana 
trenéra, se kterým se můžeme setkat i při 
sobotní školičce bruslení. I nebruslaři pod 
jeho vedením dělali velké pokroky. 

 
 
Třeťáci si vyzkoušeli role herců, nacvičili si 
krátkou pohádku Proč nechtěl Honza  
princeznu za ženu od Jiřího Havla. Vytvořili 
si papírové loutky, rozdělili se do skupin a 
učili se zpaměti veršovaný text pohádky. 
Zjistili, že není snadné přednášet nahlas, 
zpaměti a ještě nezapomínat hrát 
s loutkami. Nakonec pohádku zahráli 
prvňáčkům a druhákům.            
                                                       *Amy* 

 

Minirozhovor s Jiřím Voglem             
 

DĚLÁŠ NĚJAKÉ ZIMNÍ SPORTY? 
Jezdím bruslit. 

 
MÁŠ RÁD ZIMU? 

Jo, mám rád zimu, ale o Vánocích nebyl 
moc sníh. 

 
JAK DOPADLO VYSVĚDČENÍ? 

Myslím, že bylo dobré. 
 

CO JSI DOSTAL K VÁNOCŮM? 
Nejvíc mě potěšil školní atlas. 

 

 
 

   *VOCHOMŮRKA  

 

Vzpomínky na silvestrovské oslavy 
(obrázek Petra Řezníčka)   
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4. A – Co je nového? 
Dne 21. 12. se ve 4. A rozdávaly dárečky. 
Paní učitelka Pultarová hrála na harmoniku 
koledy. Tento rok se 4. A jako každý rok 
účastnila zpívání na schodech a byli jsme i 
na výstavě betlémů. 

 

20. listopadu navštívila žáky paní Ženatová 
s tématem „Je dobré se někomu posmívat 
kvůli jeho příjmení?“ 

V lednu přibyl do třídy Kryštof Várady, 
takže čtvrťáků je 30. 

Při českém jazyku stále opakují a učí se 
nové vzory podstatných jmen. 

Při pracovních činnostech žáci vyráběli 
ubrouskovou technikou zvonek a kapra 
sypanou solí. Dále vyráběli sněhuláka 
s prostřihovaným břichem. 

  
Natálie Bartošová, Matěj Ptáček 

 

Rozhovor s Andreou Daňkovou 

a Denisou Mazochovou 
Jak dopadl ježíšek? 

A: Jo dobře. 
D: Dobře. 

 
Co říkáte na letošní zimu? 

Obě: Byla a je dobrá. 
 

Co děláte za sport? 
A: Jezdím na bruslích. 

D: Já jezdím na bruslích a na lyžích. 
 

Jak  dopadlo vysvědčení?  
Obě: Samé  jedničky. 

 
Týna 
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5. A – Čtenářské dílny 
O čtenářských dílnách se rozprchneme po 
třídě se svojí knížkou a potichu si čteme. 
Na začátku čtenářských dílen jsme si 
představovali své knížky a povídali jsme si 
trochu o jejich ději. Těm, kterým se 
nechtělo číst nebo neměli svou knížku, 
připravila paní učitelka sloh s luštěním 
„Poklad na ostrově.“ A pro ty, co to vyluští, 
má paní učitelka odměnu. 

Každou přírodovědu píšeme malý test 
z minulého probraného učiva. Aktuálně se 
učíme o lidském těle: plíce a nervy. 

Obrázek M. Ovčarikové 

O výtvarné výchově se seznamujeme 
s teplými a studenými barvami. Takže jsme 
kreslili obrázek teplého a studeného 
ptáčka. 

Při informatice 
jsme na počítači 
začali používat 
Microsoft Excel. 
Ukazovali jsme si, 
jak fungují 
jednotlivé  
buňky, a také jsme 
si zkoušeli přidávat 
obrázky. 

     Ivy 

 

Minirozhovor s Nikol Pumrovou 
Co jsi dostala od ježíška? 

Nic zajímavého. 

  

Jak dopadlo vysvědčení?  
Mohlo by to být lepší. 

Libí se ti letošní zima? 
Ano, líbí, mám ráda sníh.  

Jezdíš na hory lyžovat? 

Nejezdím na hory.  

Na fotografii  
Nella Felcmanová a Klára 

Kárníková 
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6.A – Nový rok 
Při výtvarné výchově jsme pracovali na 

vesmíru. 
Výtvarnou 
výchovu 
vyučuje pa-
ní učitelka 
Moravcová. 
Hodiny nás 
velmi baví, 
protože 
jsou odde-
chové a má-
me šanci za-
pojit svou 

kreativitu a představivost.                                
V českém jazyce se učíme zpracovat výtah 
a výpisky z dlouhých a obtížných textů. 
Dokončili jsme podstatná jména, teď jsme 
se pustili do přídavných jmen. Ke konci 
pololetí jsme si napsali malý test z naší 
povinné četby Fimfárum. 
V matematice jsme nedávno s paní 
učitelkou Špaňovou doprobrali desetinná 
čísla. Teď jsme se pustili do geometrie, ve 
které musíme ovládat základní znalosti 
obsahu a obvodu trojúhelníků, čtverců i 

obdélníků. 
Přináší to 
také učení 
se 
s novými 
pomůcka-
mi. 

 
 

Obrázky 
Renata 
Skálová a 
Natálie 
Vojnarová 

 
 

Angličtina nás opravdu baví, ale časy nám 
dávají zabrat. Věnujeme se časům, a to 
zejména přítomnému prostému a 
přítomnému průběhovému.  
 

Minirozhovor 
s Vaškem Pithartem 

Ahoj, co jsi dostal pod stromeček? 
Dostal jsem vzduchovku. 

Jak hodnotíš Vánoce jako celek? 
Byly dobré. Užil jsem si je. 

Jsi spokojený se svým prospěchem? 
Ano, jsem. 

Co říkáš na letošní zimu? 
Vánoce byly téměř bez sněhu, ale jinak je 

dobrá. 

Věnuješ se nějakému zimnímu sportu?  
Ano. Hraju hokej už asi 4,5 roku.  

 
Za rozhovor děkuje Luna 

 
Luna  
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6.B – STAVÍME MERKUR 
O  hudební výchově  zpíváme různé 

nové písničky, teď  například Teče voda 
teče a Tři kříže. 

V angličtině děláme projekt na téma 

Moje místo. 

Na informatice sestavujeme svůj 

životopis. 

V dějepise jsme probrali Egypt, ale teď se 

věnujeme starověkému Řecku. 

V hodinách přírodopisu teď probíráme 

žahavce. Také jsme mikroskopovali trepku 
velkou, byla to zábava. 

O tělocviku hrajeme nejčastěji míčové 

hry basketbal, fotbal a vybíjenou. 

O hodinách zeměpisu bereme hydrosféru 

a podnebné pásy. 

Ve fyzice probíráme převody jednotek 

délky, hmotnosti, obsahu a obvodu.  

V matematice jsme začali s geometrií a 

dokončili téma desetinná čísla. 

Ve výchově ke zdraví jsme probírali 

výživu a drogy. Byli jsme na počítačích. 

Ve výchově 
k občanství 
jsme probírali, 
jak se chovat 
na veřejnosti a 
jak se vyjadřo-
vat. Rozebírá-
me také komu-
nikaci v rodině 
a k tomu režim 
dne.        MAKY

 

Minirozhovor s Vítkem Petrem 

Jak dopadl ježíšek, dostal jsi, co jsi chtěl? 
Ježíšek mě mile překvapil, dostal jsem 

koloběžku. 

Jak jsi spokojený s letošní zimou? 
Ano, jsem spokojený a byl jsem i lyžovat. 

Co za zimní sporty děláš? 
Jen to lyžování. 

Jak dopadlo vysvědčení? 
Pětky tam nebyly… . 

 

Za rozhovor děkuje MAKY 

 

O pracovních činnostech jsme probírali 

technické kreslení a stavěli ze stavebnice 
Merkur. 

 
Obrázky:  

Adéla Moravcová a Veronika Marešová  
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7. A – UVČ a LDV 

Minirozhovor  
s Jakubem Čejpou a Tomášem Plechatým 

Co jsi dostal od ježíška?                             
 J.  Dostal jsem hodinky. 

T. Novou počítačovou hru. 

Jak se ti líbí letošní zima?                             
 J.  Jsem rád, že je sníh. 

T. Je super. 

Co máš raději: snowboard, nebo lyže?                             
 J.  Snowboard, jezdím na něm 1 rok. 

T. Ještě jsem nikdy nelyžoval. 

 

Za rozhovor děkuje „Čapec“ 
 

Dějepis 

Dějepis není zrovna nejoblíbenější 
předmět v naší  třídě, ale já ho mám rád. 
Máme totiž pana učitele Macha, který 
dokáže skvěle zaujmout vyprávěním dějin, 
které zná nazpaměť. O dějepise si hodně 
píšeme do sešitu, a proto učebnice k učení 
na testy vůbec nepotřebujeme. Učili jsme 
se o Franské a Byzantské říši, Velké 
Moravě, ale i o přemyslovském knížectví, 
ze kterého vznikne České království. 

Napsal: Jan Tomáš   

UVČ                                   
V minulých hodinách užitých výtvarných 
činností jsme vyráběli s panem ředitelem 
Hlavsou ekologickou tašku. Potřebovali 
jsme k tomu plakát, který jsme postupně 
skládali, dokud nám nevznikla taška. Dno 
tašky jsme zpevnili tvrdým papírem 
z kartonu a na ucha tašky jsme použili 
pevný provázek. A naše ekologická taška 
byla hotova! 

Napsal: Adam Kovář 

LDV                                  
Při hodině literárně dramatické výchovy 
jsme se šli podívat do loutkového divadla 
na „SVĚT LOUTEK“ v Dobrušce. Po dobu 
exkurze nás prováděla paní Kozubová. Je 
to milá paní, která měla hodně zkušeností 
s loutkami. Byla moc hodná, a tak jsme si 
mohli vyzkoušet i vedení loutek a ukázala 
nám zákulisí i spoustu zajímavých věcí. 
Viděli jsme mnoho loutek a ještě více 
rekvizit. Neměl jsem ani představu, co  
všechno jde vyrobit ze dřeva. Myslím, že 
nejen mladším, ale i starším by tyto loutky 
ožily před očima. Exkurze se mi moc líbila 
a chtěl bych poděkovat panu učiteli 
Machovi  za její zorganizování. 

Napsal: Tomáš Sládek 
  

„Čapec“  
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8.A – Co je nového ? 
 
Ve fyzice jsme se učili o teplu a proudění 
tepla, momentálně probíráme motory.   
Fyzika je těžká, ale známky jsou velmi 
dobré. Psali jsme test na teplo. Na fyziku 
máme paní učitelku Špaňovou. 
 
V matematice ještě neprobíráme 
geometrii, ale Pythagorovu větu. Je to 
velmi jednoduchá látka a všechny baví.  
Psali jsme už několik testů. Na matiku 
máme pana učitele Sedláčka. 
 
V dějepise jsme na přelomu 18. a 19. 
století. Probírali jsme Rusko, habsburskou 
monarchii a teď probíráme Velkou 
francouzskou revoluci a napoleonské 
války. Dějepis je velmi oblíbený předmět u 
nás ve třídě, učí nás pan učitel Mach. 
 
V zeměpisu jsme dobrali už všechny 
kontinenty a začali jsme probírat Českou 
republiku. Na zeměpis máme pana učitele 
Sedláčka, který nám vypráví zajímavé 
příběhy. Zeměpis je oblíbený předmět u 

nás ve 
třídě. 

 
 
 
 
 
 
 
Obrá-
zek : 
Iva 
Ková-
řová

 

Minirozhovor s Luckou Zelenou 
Co jsi dostala od ježíška? 

Dostala jsem ponožky. 

Co se ti líbí na zimě? 
Nemám ráda zimu. 

Jaký zimní sport děláš? Jedeš na lyžařský 
výcvik? 

Ráda bruslím a na lyžařský výcvik nejedu. 

Jak dopadlo vysvědčení? 
Jsem velmi spokojená. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za rozhovor děkuje \Kavo/ 
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9. A – Podávaní přihlášek  
Ač se to vůbec neočekávalo, tak i po 
rozdání výpisu pololetního vysvědčení se 
v únoru sešla třída úplně celá. Naštěstí je 
naše třída plná géniů a pár lidí se protáhlo 
se čtyřkami. Nyní největším problémem 
naší třídy je včas dodělat seminární práci, 
protože již 8. února byl poslední termín 
pro odevzdání finální verze. Takřka 
kompletní devítka už stihla odevzdat 
žádosti o vydání přihlášek na střední školy. 
Celou třídou zanedlouho zatřese 
skutečnost, že se tato prima parta bude 
muset po 4, respektive 9 letech rozejít. 

Největší noč-
ní můrou 
každého de-
vátáka jsou 
v posledních 
dnech přijí-
mací testy, 
které se ve-
lice rychle 
blíží. Nutno 
říci, že de-
vítka vyráží 

na lyžák, do Itálie, do Vídně a na školní 
výlet, aby si poslední půlrok deváťáci co 
nejvíce užili. Nesmíme ovšem zapomínat 
na školu, protože na konci června ještě 
budeme muset všichni, jak se říká, 
„prolézt“. Díky patří panu učiteli Machovi 
a panu učiteli Sedláčkovi, kteří každé 
pondělí, respektive úterý odpoledne 
organizují hodiny, které jsou zaměřeny na 
přípravu na přijímačky. Po úspěšném 
řešení školních kol olympiád z českého 
jazyka a dějepisu vyrazili nejdříve David 
Zrzavý a Petr Hartman reprezentovat školu 
do Rychnova nad Kněžnou v olympiádě 

z dějepisu a o dva týdny později David 
Zrzavý s Alžbětou Balcarovou na 
olympiádu z českého jazyka. Každodenním 
zvykem je samozřejmě psát nějaký ten 
testíček a tvrdě vtloukat znalosti do našich 
hlav. Samozřejmě jako vždy jsou všichni 
„hodní“ a pilně „pracují“ o hodinách i 
doma.   

David Zrzavý, 9. A   

 
Obrázek Vojta Linhart 

Rozhovor s Matějem Michalíkem 

Jak se ti líbila letošní zima? 
Nic moc, byla zima a o Vánocích nebyl 

sníh. 

Jak jsi spokojený se svým vysvědčení? 
No – nejsem . 

Děláš nějaké zimní sporty? 
Jo, dělám. 

Jaké? 
Gaučing a jezdím na snowboardu, což mi 

fakt jde .  
 

 
Za rozhovor děkuje PePe 
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Vánoce ve škole 
Jako každý rok se ve škole uváděly Vánoce 
z různých krajů světa. Konkrétně německé, 
anglické, ruské a české.  
6.B měla na starosti ruské Vánoce. 
Ukazovali nám a četli různé zvyky. 
Nakonec  jsme si zazpívali ruského 
Mrazíka. 6.A představila české Vánoce, 
kde opět připomněli naše zvyky a nakonec 
jsme zpívali koledu. 7. třída měla německé 
Vánoce a dozvěděli jsme se, co je pro ně 
typické, například vánoční štola, trhy, 
pyramida. Nakonec jsme si zazpívali 
koledu O Tannenbaum. 
Naše třída 8.A měla na starosti anglické 
Vánoce. Když se všichni posadili, začala 
malá divadelní scénka. Povídalo se o 
zvycích, kdy se rozbalují dárky nebo co se 
o Vánocích jí. Například mince pie, párky 
obalené ve slanině, nebo klasický krocan. 
V průběhu došlo i na slavné anglické 
crackry. Některý bohužel nevybouchl, 
protože se za něj špatně zatáhlo nebo se 
urval provázek. V každém crackru byla i 
udělaná korunka z papíru, kterou dostal 
každý učitel, který doprovázel třídu. Třída 
byla rozdělena na dvě poloviny, aby se 
každý vystřídal. Na konci jsme si zazpívali 
všichni slavnou anglickou koledu Jingle 
Bells.  
Ve volné chvíli se mohlo zajít na výstavu 
betlémů, kde byla spousta povedených 
kousků. Na konci dne jsme všichni přišli do 
vestibulu, kde zpíval pěvecký sbor a hrálo 
se na zobcové flétny a další různé hudební 
nástroje. Společně jsme si zazpívali. Poté 
se šlo zpět do tříd, kde se rozdaly malé 
dárečky. Každé třídě se to povedlo a všem 
se nám to moc líbilo.                                                                                     
                         Dawe, fotky ze zspulicka.cz 
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Páťáci u vánoční pyramidy 
 

 
Sedmáci se štolou 
 

 
Výstava betlémů v ateliéru 

Pulický vrabec 
     Na prvním stupni každoročně probíhá 
soutěž Pulický vrabec. Ani tento školní rok 
nebyl výjimkou. Děti zpívaly písničky dle 
svého výběru. Určitě vás ale zajímá, jak to 
dopadlo?  

V kategorii 1.-3. třída:  
1.MÍSTO: Zuzana Marešová 3.A 
2.MÍSTO: Ellen Brixí 2.A 
                  Lada Kropáčková 2.A  
3. MÍSTO: Ester Galková 3.A 
                   Jindřich Švorc 1.A  
 

  
V kategorii 4.-5. třída: 
1.MÍSTO: Magdaléna Čtvrtečková 4.A 
2. MÍSTO: Barbora Štěpánová 4.A 
3.MÍSTO: Anna Domorádová 4.A 
 
Všem moc gratulujeme. 

Maky  
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Rozhovor s Hanou 
Pomykáčovou 

Mezi našimi prvňáčky je i Hanka, která 
strávila několit let ve Španělsku. 

 
Kde ses narodila? 

Narodila jsem se v Anglii. 
 

Chodila jsi do školky ve Španělsku? 
Ano, tři roky. 

 
Kdy ses přestěhovala do Česka a proč? 

Mamka to chtěla. 

 
Kdo tě učí mluvit česky? 

Učí mě mamka. 
 

Líbí se ti tady v Česku? Co se ti tu líbí? 
Ano líbí. Líbí se mi tu všechno. 

 
 

 
Je pro tebe čeština těžká? 

Ano, je. 
 

Kde bydlíš? 
V Dobrušce. 

 
Jaké jsou Vánoce ve Španělsku? 

Málo sněhu a je tam teplo. 
 

Kdo nosí dárky ve Španělsku? 
Mně Ježíšek. 

 
Jaké je typické španělské jídlo? 

Nevím . 

Vojta a Dawe 
 

Divadelní hra Romeo a Julie 
Dne 28. ledna 2019 se vydaly třídy sedmá 
a osmá do Klicperova divadla v Hradci 
Králové na představení Romeo a Julie. 

Tato divadelní hra byla zpracována panem 
Davidem Drábkem, který se řídil podle 
originálního Shakespearova příběhu, jen 
jej pojal moderněji a zasadil dění do 21. 
století. Divadlo se velmi podobalo dnešní 
moderní době. Autor zde zakomponoval i 
konflikt, který neprobíhal jenom mezi 
rody, ale také se zde objevila i rasová a 
sociální nesnášenlivost. Příběh končí 
klasicky špatně. Romeo se zabije, když 
najde Julii, která vypila nápoj, který měl 
nasimulovat její smrt. Když se probudila a 
našla vedle sebe Romea mrtvého, vypila 
jed a zemřela vedle něj. 

 Obě dvě třídy hodnotily divadlo kladně a 
moc si ho užily. 
                                                                  Luna 
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Rozhovor s Monikou 

Čejpovou, asistentkou pedagoga 

 
Jak jste se dostala k práci asistentky 
pedagoga? 
Přes kamarádku. 

Co vlastně děláte ve třídě během 
hodiny? 
Asistuji paní učitelce a pomáhám 
žákům při práci. 

Pomáháte učitelce s celou třídou, 
nebo jenom nějakému žáku? 
Jak je potřeba – někdy pracuji se 
skupinkou, někdy s celou třídou, jindy 
jen s jednotlivci. 

Co jste studovala za školy? 
Obchodku, kde jsem odmaturovala, a 
vyšší podnikatelskou, kterou jsem 
přerušila. Dále jsem absolvovala 
vzdělávací kurz pro asistenty.  

 Baví vás tato práce?  
Ano, baví.

A co jste dělala, než jste šla pracovat 
jako asistentka pedagoga? 

Po škole jsem založila  s kamarádem 
lyžařskou školu, kde jsem učila děti 
lyžovat. Poté jsem pracovala jako 
asistentka v účetní firmě a nakonec 
jsem byla na mateřské dovolené se 
svými dětmi.  
 
                                                    Za rozhovor děkuje*Rénis* 

 

Film – Planeta Česko 
Hned druhý den po zimních prázdninách 
jsme se  šli podívat do kina na naučný film 
Planeta Česko. Film trval dvě vyučovací 
hodiny. Díky tomu jsme končili o půl 
dvanácté. Dozvěděli jsme se zajímavé 
informace o mnohých českých zvířatech, 
které sami jen tak nepotkáme na ulici. Byl 
jen o české divočině, protože se natáčejí 
filmy a dokumenty o Africe, Asii a o 
různých zemích světa, jen o Česku nic 
není. Film byl velice zajímavý a naučný. 

                                               *Elis* 
 

z  

Richard Galko, 1. A: Barevné sny 
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OSMISMĚRKA 
                                                        

P U Č E B N I C E 

R E C I T A C E M 

A K R U Ž Í T K O 

V Í M O B I L A L 

Í N T E Š I M A D 

T V P E N Á L N I 

K O S K T I K U P 

O L A V I C E D E 

A S V A Č I N A L 

Ž I D L E L Ů T S 
 

*Elis* 
 

Najdi 5 rozdílů! 

PERO  

PRAVÍTKO  

PENÁL 

KRUŽÍTKO 

SLOVNÍK 

LAVICE 

LEPIDLO 

ŽIDLE 

SVAČINA 

UČEBNICE 

NUDA 

RECITACE 

SEŠIT 

MOBIL 

STŮL 

LINKA 
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Kvíz o škole 
1.  Kolik je na naší škole žáků? 

a) 25       b) 168     c) 247 
 

2.   Kolik zde máme učitelů? 
a) 17       b) 20       c) 22 

 
3.   Kolik je ve škole učeben? 
a) 13       b) 14       c) 15 

         
 4. Jaký je nejoblíbenější předmět? 
a) matematika    b) čeština   
c) tělocvik 

 
5.  Kolik je zde družin ? 
a) 2       b) 3       c) 4  
 

Řešení na str. 23, „Čapec“ 

Pojďte do knihovny – komiksy 
V naší školní knihovně nám přibyly krásné 
nové komiksy. V současné době jsou velice 
populární a častěji kupované. Učitelé je 
dokonce zařadili do povinné četby 
v sedmém ročníku.  
Nejzajímavější z knih je sbírka balad od 
Karla Jaromíra Erbena, a tou je Kytice. Díky 
obrázkům by se měl čtenář lépe 
zorientovat v příběhu.  

   
Kdo má rád pohádky  na pokračování, může 
si zapůjčit například Myší hlídku.  

Připravily Luna a Amy  

Toho, který nemá rád moc dlouhé příběhy, 
by mohl zaujmout Robinson Crusoe od 
Daniela Defoe. Dobrodružné zážitky 
Robinsona zaberou do sedmdesáti stránek.  

  
Další zajímavá knížka, kterou sepsal Jonáš 
Ledecký, bratr naší významné sportovkyně, 
se jmenuje Kapsa a byla sepsána podle 
povídek Karla Čapka.  
Podle jeho románu tu máme i Krakatit, 
jehož autorem je Jan Štěpánek. 

Co o komiksu říká wikipedie? 
Komiks je umělecké médium, někdy 
označované jako „deváté umění“, ve 
kterém jsou za sebou chronologicky 
uspořádány kresby nebo jiná zobrazení 
s případným doprovodným textem 
v cílených sekvencích. Dohromady tedy 
vytvářejí celek, nejčastěji příběh. Jednomu 
obrázku, který většinou zachycuje jeden 
okamžik, se v komiksové terminologii 
říká panel. Podmínkou je, že panely musí 
být uspořádány juxtapozičně, tedy vedle 
sebe (čímž vzniká důležitá odlišnost mezi 
komiksem a např. animovaným filmem) 
Komiksy se většinou vyznačují používáním 
„bublin“ k zobrazení mluvené řeči nebo 
myšlenek, velmi často jsou monology nebo 
doprovodné texty vypravěče napsány 
v obdélnících uvnitř jednotlivých panelů. 
V Česku je historicky znám komiks Rychlé 
šípy, spjatý s dílem Jaroslava Foglara. 
V Americe  prvním moderním komiksovým 
albem byl až v 30. letech Action 
Comics s hlavním hrdinou Supermanem.  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Um%C4%9Bleck%C3%A9_m%C3%A9dium&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekvence
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Panel_(komiks)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Juxtapozice&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Animovan%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monolog
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vyprav%C4%9B%C4%8D&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychl%C3%A9_%C5%A1%C3%ADpy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychl%C3%A9_%C5%A1%C3%ADpy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Foglar
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Action_Comics&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Action_Comics&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Superman
https://komiksy.heureka.cz/mysi-hlidka-1-podzim-1152-petersen-david/
https://komiksy.heureka.cz/kapsy-matyas-namai-martin-pospisil-zdenek-lezak-jonas-ledecky/
https://knihy.heureka.cz/krakatit-komiks-stepanek-jan/
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Sudoku 

 

38   

   
38   

   
38   

 

    13   
 

    10 7 
 

      5 

3 12   15 
 

14   17   
 

8 3 17   

    7 16 
 

      11 
 

13 14 4   

  6   5 
 

2 15 5   
 

  9     

Magické čtverce: součet čísel ve sloupci, řádku a obou úhlopříčkách je 38. 

Autor: \Kavo/ 
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Křížovka 

Kreslený vtip 

        

        

        

 
  

      

        

        

        

               
Rénis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
                                                                                                         *Rénis* 

1.Na Nový rok si doma zapalujeme … 

2.V zimě je … 

  3.Celou zimu … sníh. 

 4.Jezdíme v zimě na …(kam?) 

 5.Na ledě …. 

  6.Jezdíme na … (zimní sport) 

 7.Dne 24.12. jsou … 

 8.V zimě používáme na ruce … 
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Vtipy  
Přiběhne ke kapitánovi vystrašený 
cestující a ptá se: „Pane kapitáne, my se 
potápíme?“ 
Kapitán: „Bohužel ano, máme díru na 
levoboku." 
Cestující: „A jak daleko je nejbližší 
pevnina?" 
Kapitán: „Asi 500 metrů." 
„Uf,“ oddychne si cestující, „ a kterým 
směrem?“ 
Kapitán: „Svislým." 
 
„Pořád si stěžujete, že je krize, přitom 
byste měli být rádi, že máte tento rok o 50 
% vyšší platy.“ 
„Vyšší? Oproti čemu?“ 
„Oproti příštímu roku.“ 
 
Šéf dnes přijel do práce v novém Ferrari. 
Tak mu říkám, že to je super auto, že se mi 
moc líbí. On odpověděl: „Pokud budeš 
poctivě makat, plnit práci jak máš, dělat 
přesčasy a makat i o víkendu, tak si za rok 
koupím ještě lepší." 
  

V restauraci: „Pane vrchní, já mám v 
polívce mouchu!” 
„No a? Mám jí dát plavky?” 

„To je ale pořádně škaredá nevěsta.“ 
„No dovolte, to je moje dcera!“ 
„Promiňte, nevěděl jsem, že jste její otec.“ 
„No dovolte, já jsem její matka!“ 
 
Jaký je rozdíl mezi běžícím a letícím 
zajícem? Letící má na zádech orla. 
 
Policajt zabil svou tchyni. Před soudem se 
obhajuje: 
- To mi přikázala moje žena! 
- A jak to vlastně bylo? 
- Šla nakupovat do města a řekla mi: „Na 
gauči spí maminka, kdyby na ni sedla 
moucha, tak ji zab!“ 
  

Věštkyně zastřeným hlasem oznamuje 
panu Novákovi, starému mládenci: 
„Vidím... vidím... vaši nastávající!” 
„No, to je báječné,” rozzáří se pan Novák. 
„Jak se jmenuje?” 
„Nováková.” 
  

Stojí dvě blondýnky na peronu a jedna se 
ptá: „Pane výpravčí, doveze mě tenhle 
vlak do Prahy?” 
„Ne,” zklame ji výpravčí. „Ten vás tam 
rozhodně nedoveze.” 
Zezadu se vynoří druhá blondýnka: „A mě 
jo?”                                                          Vojta 
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Řešení osmisměrky ze str. 18: 
matematika 
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Řešení křížovky ze str. 21: SNĚHULÁK  
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Obrázek: Dominik Ježek, 3. A 
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Extra zprávy slůňáka Marcela      
Víte o tom, že sloni se dožívají 65 až 70 
let? 
 
Víte, že slon dokáže i přes svoji váhu 
vyvinout rychlost 40 km/h? Běžně se sloni 
pohybují rychlostí 6 km/h. 
 
Víte, že nový školní klub se využívá i pro 
výuku? Třeba osmáci tam mají angličtinu. 
 
Víte, že slonice mládě kojí 2 roky? Denně 
vypije 12 litrů mléka. 
 
Víte, že nejvyvinutější smysl mají čich a 
sluch? Dokáží i vnímat pro lidi neslyšitelné 
infrazvuky. 
 
Víte, že i na naše žáky útočí chřipková 
epidemie? V některých třídách chybí i 
třetina žáků. Nemoc se nevyhýbá ani 
učitelům… 
 
Víte, že sloni mají nejradši koupání a 
válení se v bahně? Bahno jim slouží jako 
ochrana před komáry. 

 
 

 

 
 
Víte, že ve družině zaskakuje za paní 
Effenberkovou Monika Čejpová, která 
pracuje na škole jako asistetka pedagoga 
v první třídě. Po dobu nepřítomnosti paní 
Effenberkové jsou bohužel zrušeny 
všechny kroužky fléten. 
 
Víte, že největší slon měřil 4,2 metrů a 
vážil 8 tun? Zastřelili ho a vystavili 
v rotundě Národního přírodovědného 
muzea ve městě Washigton. 
 
Víte, že žáky 7. a 8. třídy čeká letos opět 
tradiční lyžák, na který se všichni těší. 
Pojedou do Jizerských hor. 

Připravuje Pepe 
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