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Milí čtenáři, 
držíte v rukou 4. číslo školního časopisu Extra. Jistě už 
znáte sluňáka Marcela, který v tomto čísle nesmí chybět. 
Chceme vás upozornit, abyste se koukli na článek o 
besídce a lyžařském výcviku. Nebudou chybět 
minirozhovory se žáky - ve škole máme několik dvojčat, 
tak nás zajímalo, jaké to je. Připravili jsme oblíbené 
vtipy, luštění a hlavně zprávy o dění ve škole. 
Představíme vám další tři redaktory a kroužek Věda nás 
baví, který letos nově funguje na škole. Dočtete se, jak 
se cítí deváťáci před přijímačkami a kdo je nejpilnějším čtenářem dobrušské 
knihovny. Užijte si čtení dalšího časopisu! A protože začalo jaro a máme zelený 
časopis, tak vám přejeme krásné Velikonoce.  

Za celou redakci Rénis, Elis a Amy 

 

Co byste o nás měli vědět 

aneb redakce se představuje 
 

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

 
Ahoj. Jmenuji se Amélie Sehnalová a je mi 

14 let. Nemám ráda matematiku, fyziku, 

pavouky, ale nejvíc nenávidím ty, co mě 

pomlouvají. Naopak mám ráda angličtinu, 

malování, mažoretky, zvířata a kamarádky. 

Snažím se být kamarádská, ale přesto mě 

hodně lidí soudí od pohledu. Budu se 

podepisovat jako Amy (čte se Eimy). 

Čau, jmenuji se Eliška Nejmanová a je mi 

13 let. Ráda si hraju se svým psem Jekkym 

a chodím na mažoretky. Mám ráda dějepis 

a zeměpis, nesnáším matiku a houby. Pod 

články se podepisuji Elis. 

 

 
  

Čauky!  Jmenuji se Renáta Smrčková.                   

Je mi 14 let. Mám ráda psy. Také mám 

ráda sport, mažoretky a tancování. 

Nemám ráda houby a brambory. Ve 

volném čase trávím čas s kamarády. 

V zimě ráda jezdím na hory lyžovat. Pod 

články se budu podepisovat Rénis. 
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Besídka 1. stupně 
V posledním březnovém týdnu se žáci 
školy několikrát předvedli při besídce 1. 
stupně: ve středu vystoupili pro spolužáky 
z 2. stupně a odpoledne pro rodiče. Ve 
čtvrtek školu navštívili předškoláci 
z mateřských škol z Dobrušky a Valu. 
Odpoledne se konalo druhé vystoupení 
pro rodiče. Závěrečné páteční představení 
nazýváme SAMI SOBĚ – v hledišti zasedli 
žáci 1. stupně. 
Letos se „hledal talent“. Stejně jako 
v televizní soutěži i v naší tělocvičně 
zasedla čtyřčlenná porota, kterou tvořili 
žáci osmé třídy. Před ní postupně se svými 
vystoupeními předstoupili prvňáci 
s tancem Buchty, druháci s Hopdancem a 
muzikálem Pomáda. Třeťáci se s pomocí 
paní učitelky Tošovské naučili hru 
s kelímky (foto č. 1) a Letkis. Čtvrťáci měli 
čtyři vystoupení, pohádku Budulínek (foto 
č. 2), Grónskou zem, Kluci s holkama a 
anglickou pohádku o třech prasátkách 
(foto č. 3). Páťáci si připravili taneční 
vystoupení. Gymnastky (foto č. 5, 6) měly 
několik sestav: se švihadly, s obručí a bez 
náčiní. Čtyřikrát se před porotou objevil 
kouzelník (foto č. 4), kterému jedinému 
říkala porota ne. Ale na čtvrtý pokus 
králíka vyčaroval, byť nejevil moc známek 
života…                                                     *Rénis* 

Foto: Josef Frýda 
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https://zspulicka.rajce.idnes.cz/Jarni_besidka_1.stupne
https://zspulicka.rajce.idnes.cz/Jarni_besidka_1.stupne
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1. A – Bezhlavý rytíř 
 

Minirozhovor  
s Nelou Mazochovou 

Kolik vlastníš sourozenců v rodině? 
Mám dokonce 5 sourozenců. 

Mají tvoji sourozenci nějaké výhody či 
nevýhody? 

Ano, pomáhají mi, ale často se i hádají.  

Chtěla bys být jedináčkem?  
Je lepší mít sourozence, mám je ráda, hrají 

si se mnou. 

Bydlíš sama ve svém pokoji? 
Mám pokoj s mladší tříletou ségrou 

Aničkou. 

Chtěla bys mít dvojče? 

Chtěla bych mít dvojče, byli bychom si 

podobní. 

 

 

Za rozhovor děkuje Vojta 

 
V českém jazyce mají probraná skoro 
všechna písmena společně s druhým 
slabikářem.  
V matematice procvičují počítání do 10. 
 

 
Nacvičovali na besídku Hledá se talent, 
jejich vystoupení se jmenovalo Buchty. 
Tančili totiž na písničku Buchet je spousta 
z pohádky Kouzla králů.  
 
Řádily tu i nemoce. Hodně dětí bylo 
nemocných, někdy až tolik, že jich bylo jen 
deset ve třídě. Jeden žák si také zlomil 
o prázdninách nohu a dlouho se doma 
s nohou léčil a rehabilitoval.  
 
20. února byla 1. třída v loutkovém divadle 
na představení Bezhlavý rytíř, které se 
dětem moc líbilo. 
 
Dawe a 
Vojta 
 
 
 
 
 
Obrázek: 
Klárka 
Novotná  
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2. A – Trénujeme na besídku 
 

Na začátku března se z Dobrušky 
odstěhoval Kryštof Švejda. Odstěhoval se 
docela daleko, tudíž přestoupil i do jiné 
školy. V druhé třídě je tedy o jednoho žáka 
méně. Doufáme, že se mu bude v nové 
škole líbit.                                              *Elis* 
 

V českém jazyce se učíme slovní druhy, 
hlavně podstatná jména, slovesa, 
předložky a spojky. Je to trochu více 
namáhavé, ale zvládáme to. 

V matematice bereme sčítání a odčítání 
do 100, řešíme Pavučiny, magické čtverce 
(logické úlohy). Matematika formou hry 
nás baví. 

Při prvouce poznáváme jarní rostliny, 
učíme se je rozpoznávat.  

Ve výtvarné výchově jsme dělali Ovečky a 
také se děti 
učily míchat 
různé odstíny 
zelené. 
Namíchaly 
různé krásné 
barvičky. 
 
 
Obrázek:  
Natálie Drašnarová 
 

V pracovních činnostech vyrábíme krásná 
sluníčka. Můžete se na ně podívat na zdi 
na chodbě. 
 

Také jsme trénovali na besídku, která byla 
super! Trénování na besídku nás bavilo a 
myslíme si, že nám to šlo. Při trénování 
bylo hodně zábavy.                              *Elis* 

 

Minirozhovor s Žanetkou a Barčou 
Smrčkovými  

Kolik máte sourozenců? 
Máme obě dva sourozence. Jsme dvojčata, 
každá máme dvě sestry a dohromady jsme 

tři sestry . 

Je dobré mít sourozence? 
Jako výhodu máme, že nám starší sestra 
může pomoct. Nevýhodou je, že máme 
dvojče, se kterým si někdy nerozumíme. 

Chtěly byste být jedináčkem? 
Nechtěly, protože bychom si neměly s kým 

hrát. 

Máte společný pokoj se sourozenci? 
Ano, máme společný pokoj se sourozenci. 

  

 
Za rozhovor děkuje *Renis*  
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3. A – Knihovna 
 

19. 3. byli třeťáci pozváni do knihovny na 
besedu s novinářkou, publicistkou a 
autorkou dětských knih  Denisou 
Proškovou, která mimochodem vyrůstala 
v Dobrušce. Představila jim své knihy Kde 
rostou peníze a Aby vám peníze sloužily a 
nikam neuletěly. Velmi zajímavě jim 
vyprávěla a odpovídala na všechny otázky. 
Knihy si můžete půjčit, nebo zakoupit 
v městské knihovně, což třeťáci udělají. 
Přečtou si je společně ve škole a budou 
přemýšlet o tom, za co utrácejí své peníze. 

 
Také se připravují na soutěž v recitaci, ale 
prosadit se do školního kola v jejich třídě 
není jednoduché, když je třeťáků tolik a 
hezké básničky se letos naučili téměř 
všichni.                                                       *Amy 

 

Minirozhovor s Ondřejem Vaňkem  
Máš nějakého sourozence? 

Ano, mám bratra. 

Máš vlastní pokoj? 
Ano, mám. 

Chtěl bys být jedináčkem? 
Nechtěl bych být jedináčkem, se 
sourozencem si můžeme hrát. 

Má výhody mít sourozence? 
Výhoda je, že nejsi sám. A může ti pomoct. 

 
*VOCHOMŮRKA   

 
Třeťáci si na představení pro předškoláky a 
rodiče letos připravili rytmickou hru 
s kelímky cups song a tanec letkis. 

Obrázky: Nela Dyntarová (čápi) 
Josef Rusz (kytice) 

Dominik Čejpa (pes)  
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4. A – Besídka 
Při dopravní výchově dělají čtvrťáci testy 
ze značek. Učí se pravidla silničního 
provozu pro cyklisty. Už se těší na výlet na 
dopravní hřiště v Rychnově nad Kněžnou, 
který je naplánován na červen. 
  

Při pracovních činnostech si užili práci se 
stavebnicí Merkur. Každý si vybral věc a tu 
musel postavit.  
 

 
Při výtvarné výchově měli skupinovou 
práci, při které vytvářeli pomocí otisku 
rukou obrazy s názvem Vítání jara. Děti si 
vytvořili vlastní skládačku - obrázkové 
puzzle. 

 
Puzzle vytvořila Barbora Hůlková. 
Při matematice si mohli zasoutěžit 
v mezinárodní soutěži Pangea a třídní 
soutěži KRUH.   

 

Minirozhovor s Kryštofem 
Domáčkem 

Kolik máš sourozenců? 
Mám 2 ségry. 

Máš vlatní pokoj?  
Mám a jsem moc rád. 

Kdybys měl dvojče, chtěl bys s ním chodit 
do jedné třídy?   

Ano, byla by sranda.  

Má to nějaké výhody, když máš ségru?  
Ano, pomáhá mi s úkoly. 

 

Za rozhovor děkuje Týna 

Na besídku nacvičili pohádku Budulínek a 
anglickou pohádku, písničku Kluci, kluci 
s klukama a Grónskou zem. Na starosti 
také měli malování kulis na vystoupení 
s angličtinou a na výzdobu sálu. 

                                                                „Týna“ 

  

https://zspulicka.rajce.idnes.cz/Jarni_besidka_1.stupne
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5. A – Čteme KOKTEJL 

Při angličtině jsme psali test z učiva, které 
jsme teď probírali, což je, jak se zeptat na 
cestu. Zopakovali jsme si názvy exotických 
zvířat. 

V českém jazyce se učíme stupňování 
přídavných jmen a všeobecně přídavná 
jména. Když přijde na čtení, tak čteme 
KOKTEJL, který jsme si vzali v kině při 
návštěvě pásma Motani. Také ho budeme 
používat při hodině slohu. 

Při pracovních činnostech vyrábíme 
králíčky na zápis. Také jsme si půjčili 
Merkur. V posledních hodinách se 
zaměřujeme na velikonoční vyrábění. 
S paní učitelkou plánujeme pěstování 
rostlin. 

V hudební výchově probíráme českou 
hymnu, učíme se slova naší hymny i různé 
hudební skladatele. 

Při vlastivědě probíráme povrch České 
republiky. Mapu jsme si rozdělili na kraje. 
A teď se zaobíráme Karlovarským krajem. 

 V přírodovědě probíráme člověka a jeho 
smysly. V pátečních hodinách nás 
navštěvuje budoucí učitelka, která do naší 
školy chodí na praxi.                               *Ivy* 

Při informatice pracujeme s Microsoft 
excel, kde se učíme všechny jeho 
vychytávky. 

Sepsaly:  
Amálie Kvapilová a Magda Ovčariková 

 
Foto z tanečního vystoupení na besídce 

Minirozhovor s Adrianou a 
Sebastianem Bundalovými 

Kolik máte sourozenců? 
Máme jen jednoho sourozence, jsme 

dvojčata. 

Jaké výhody to má? 
Nemá to žádné výhody. 

Chtěli by jste být jedináčkem? 
Asi ano, chtěli. 

Mate společný pokoj? 
Ne, máme každý svůj vlastní pokoj. 

 

Za rozhovor děkuje Ivy  

https://zspulicka.rajce.idnes.cz/Jarni_besidka_1.stupne
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6. A – Technické kreslení 
 

Český jazyk 
Při mluvnici právě probíráme přídavná 
jména. V hodinách literatury se věnujeme 
převážně čtení a rozboru knih. Naposledy 
jsme probírali Karla Jaromíra Erbena. 
Přesně popsat věc, osobu nebo zvíře se 
učíme při hodinách slohu. 
 
Matematika 
Tento půlrok se budeme věnovat převážně 
geometrii. V posledních hodinách jsme 
probírali osovou souměrnost, což přináší 
znalost pracování s průsvitným papírem. 
 
Zeměpis 
Při těchto hodinách probíráme tropické 
deštné lesy. Učíme se například o 
zvířatech, která zde žijí. 
 
Přírodopis 
O kroužkovcích se dozvídáme zajímavé 
informace při přírodopisu. Mezi 
kroužkovce se řadí například pijavice a 
máloštětinatci. 
 
Pracovní 
činnosti 
Při pracovních 
činnostech 
cvičíme 
technické 
kreslení, 
poznáváme 
nové nářadí a 
vyplňujeme 
pracovní listy. 
 

Výrobek z výtvarky: Renata Skálová 
Obrázek karnevalu: Lucie Dušánková

 

Minirozhovor s Lucií a Matyášem 
Dušánkovými 

 
Ahoj, kolik máte sourozenců? 

OBA: Jednoho. 

Má nějaké výhody mít sourozence? 
L: Ani ne. 

M: Ne, pořád mě otravuje. 

Máte vlastní pokoj? 
OBA: Ne, máme pokoj společně. 

Dokázali byste si představit život jeden 
bez druhého? 

L: Ne. 
M: Ano, zčásti. 

Chtěli byste být jedínáčkem? 
L: Někdy jo, a někdy ne. 

M: Ne. 

 
Za rozhovor děkuje Luna 
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6. B – Co je nového? 
 

Minirozhovor s Adamem Huškem 
Kolik máš sourozenců? 

Mám jednu starší ségru. 

Jaké má výhody mít sourozence? 
Výhody to má, mám koho provokovat. 

Chtěl bys být jedináček? 
Nechtěl, protože bych se doma nudil. 

Máš vlastní pokoj? 
Ano, pokoj mám vlastní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za rozhovor děkuje MAKY 

V matematice jsme začali novou látku, a 

to osu souměrnosti. Na naučení jsme 
použili průsvitný papír. V novém pololetí 
jsme začali geometrii, a tak hodně 
rýsujeme. 
 

Dějepis většinu z nás nebaví, ale přesto se 

ho učit musíme. Za poslední dobu 
probíráme antické Řecko. 
 

V zeměpise probíráme biosféru, což je 

vše živé na Zemi. 
 

Ve fyzice jsme brali měření času a 

teploty. Teď bereme novou látku, hustotu. 
V tom jsme měli slovní spojení se slovem 
hustý. A zkoušeli jsme si ve čtveřicích 
různé pokusy. 

 

Při tělesné výchově hrajeme různé hry. 

Na začátku hodiny se protáhneme a pak 
jdeme hrát nějakou tu hru, např. 
basketbal. 
 

Ve výtvarce teď vyrábíme akvárium 

s rybičkami. Akvárko děláme z krabice, 
kterou pak nabarvíme jak zvenku, tak 
zevnitř. Pak jenom vystřihneme z papíru 
rybičky. 

 

Byli jsme v kině  
Ve čtvrtek 7.3. jsme šli do kina na Africkou 
divočinu. V 7.35 jsme měli sraz u kina. 
Paní, která celou tuto přednášku vedla, 
nám vykládala zajimavé příběhy, co se jí na 
tom místě staly, a k tomu nám pouštěla 
fotky a videa. Na závěr jsme si i zasoutěžili 
o nějaké menší ceny. Všem se nám to moc 
líbilo. 
 

 Novinky: 
Z naší třídy 
v pololetí odešel 
Tonda Kába do 
České Skalice. 
Nastoupila k nám 
nová spolužačka 
Albína 
Dragounová.   

MAKY 
Obrázek: Vendula Mílová   
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7. A – Stavíme formule 

Minirozhovor s Kristýnou Domáčkovou        
Kolik máš sourozenců? 

Dva, bratra a sestru. 

Jaké to má pro tebe výhody? 
Mám je ráda a aspoň nejsem jedináček. 

Máš vlastní pokoj? 
Ano, mám. 

Chtěla bys mít dvojče? 
Chci být originální a hlavně nechci mít 

žádnou kopii. 

 
„Čapec“ 

Pracovní činnosti 
O pracovních činnostech s panem učitelem 
Žďárkem vyrábíme formuli. Zatím máme 
hotové tyto části formule: základovou 
desku, zadní křidélko, boční lišty, motorek 
a kabinu. V poslední době jsme začali dělat 
přední lištu. Při výrobě formule jsem se 
zatím naučila pracovat s pilou, pilníkem a 
svěrákem. Těším se, až budu mít formuli 
hotovou celou. Po formuli pan učitel 
plánuje, že budeme stavět ze stavebnice 
Merkur. Už se těším, protože jsem si 
zkoušela stavět z Merkuru při návštěvě 
muzea stavebnice Merkur v Polici nad 
Metují.              Napsala: Martina Friessová 

 
Při dějepisu jsme psali prověrku z Jana 
Lucemburského a Karla IV. Probírali jsme 
také mistra Jana Husa a husitské hnutí. 
Při hudebce zpíváme a zpíváme.  Psali 
jsme testík, který dopadl solidně. Rádi 
zpíváme karaoke. 
Holky hrají při tělocviku vybíjenou. 
Chodíme taky do klubu tancovat a děláme 
tabata cvičení. Vždycky nás bolí všechny 
svaly, ale je to skvělé. 
Při matematice probíráme středovou 
souměrnost. Rýsujeme různé tvary. 
Nedávno jsme psali matematického 
klokana. Brzy se vrhneme na čtyřúhelníky. 

Napsala: Nikola Ježková 

Lyžařský výcvik 
V neděli 24.2.2019 jsme vyrazili na lyžařský 
kurz. Sešli jsme se před školou, naložili zavadla, 
lyže a snowboardy do autobusu. Cesta byla 
dlouhá, ale přesto utekla rychle. Když jsme 
dorazili do Lučan, museli jsme vyšlápnout ještě 
velký kus cesty k hotelu. Odnesli jsme si věci do 
svých pokojů, převlékli jsme se do lyžařského a 
pěšky jsme došli k sjezdovce „Na Pile“. Počasí 
nám celý týden přálo. Všichni jsme se zlepšili. 
Jeden den jsme si vyzkoušeli běžky. Každý večer 
jsme měli přednášku o bezpečnosti na svahu a 
na horách. V pátek ráno jsme se sbalili, naložili 
věci do autobusu a jeli jsme zpátky do 
Dobrušky. Cesta zpátky utekla ještě rychleji než 
ta v neděli. Na tento lyžařský výcvik 
nezapomenu.                           Napsal: Matěj Urban   
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8. A – Novinky ze třídy 
Chemie začíná být opravdu těžká. 
Probíráme názvosloví – oxidy, sulfidy, 
halogenidy a kyseliny. Museli jsme se 
naučit koncovky –ný, –natý, –itý, –ičitý, -
ičný/ečný, –ový, –istý, –ičelý. Už jsme také 
na názvosloví psali několik testů. 
 
V matematice jsme z algebry přešli na 
geometrii. Začali jsme probírat kruhy a 
kružnice. Abychom mohli počítat obsah a 
obvod kruhu, museli jsme znát pí. 
Nedávno jsme psali matematického 
klokana. 
 
V němčině jsme dokončili první díl 
učebnice a pracovního sešitu a dostali 
jsme nové. Probíráme předložky a 
nábytek. Nedávno jsme hráli hru. 
 
V přírodopise se zabýváme lidským tělem. 
Probrali jsme už například trávicí a 
oběhovou soustavu nebo lidské kosti. Teď 
se učíme o mozku a nervech. Čeká nás 
toho probrat ještě hodně. 
 
Někteří osmáci vypomáhali při besídce 
prvního stupně – nejen v porotě, ale i 
s technikou. 

 
 
Výrobky z estetické výchovy: Pýcha (Sehnalová, 
Nejmanová) a koláž Hlavsy a Pekárka 

 

Minirozhovor s Ivou Kovářovou 

Kolik máš sourozenců? 
Mám jednoho bratra. 

Výhody a nevýhody? 
Žádné to nemá. 

Chtěla bys být jedináček? 
Ano, protože je brácha občas otravnej. 

Máš vlastní pokoj? 
Nemám. 

Chtěla bys mít dvojče? 
Asi by mi to nevadilo. 

 

 

Za rozhovor děkuje |Kavo| 
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9. A – Přijímačky před námi 
Jsou za námi jarní prázdniny, které jsme 
my na Rychnovsku měli letos úplně  
v posledním termínu. Poslední rok 
základní školy už bude deváťákům téměř 
končit, termíny pro přijímací zkoušky jsou 
dané. První termín je pátek 12. dubna a 
druhý je hned v pondělí 15. dubna. Všichni 
deváťáci mají své přihlášky už konečně 
tam, kde mají být. Příprava na přijímací 
zkoušky vrcholí, s panem učitelem 
Machem stihneme ještě napsat poslední 
zkušební testy z češtiny a při suplování 
matematiky jsme si naposledy zkusili testy 
z matematiky. 
 

 
Před prázdninami bylo pět kluků na 
lyžařském kurzu na chatě Lučance 
v Jizerských horách, kde kluci dělali oporu 
pánům učitelům. Pomáhali s různými 
věcmi, ať už s organizací nebo skládáním a 
nakládáním lyží. Nutno podotknout, že 
lyžák se obešel v podstatě bez větších 
problémů.  
Radostnou událostí byl příchod třídních 
triček, které přišly v pondělí 18. března, a 
už při poslední vyučovací hodině je měli až 
na výjimky všichni na sobě. Pomalu se blíží 
i různé výlety, ať už do Vídně nebo do 
Itálie. Všichni se také těšíme, až 4 hodiny 
mluvnice týdně vystřídají hodiny literatury 
a slohu. Též bude pro některé úlevou 

jezdit pondělky a úterky již po 6. hodině 
domů, protože přípravy na přijímací 
zkoušky naštěstí skončí. O klasických 
vyučovacích hodinách ovšem děláme 
pořád to stejné, sedíme vzorně na svých 
místech a posloucháme výklady různé 
látky od A až po Z. Téměř každodenní 
záležitostí je psaní testů a dělání domácích 
úkolů, samozřejmě doma... 

David Zrzavý, 9. A 

 

Minirozhovor s Andreou Šulovou 

Kolik máš sourozenců? 
Jednoho mladšího bratra. 

Máte společný pokojíček? 
Ano, bohužel máme. 

Jaké to má výhody? 
Dává mi jídlo a žehlí mi průšvihy u rodičů. 

Chtěla bys být jedináček? 
Nevím, spíš ne. 

Chtěla bys mít dvojče? 
Ano, chtěla. 

 

Za rozhovor děkuje Pepe 
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Malé povídání o Velikonocích 

Jako každý rok i tento se slaví Velikonoce, 
a tak jsem si pro vás připravil pár 
informací o tomto svátku.  
Velikonoce se slaví každý rok v jinou dobu. 
Letos připadají na  21. dubna. Velikonoce 
jsou nejvýznamnějším křesťanským 
svátkem. Mimo jiné jsou také spojeny 
s vítáním období jara. Mezi symboly patří 
beránek a kříž, který je už z těch starších 
symbolů.  

  
Nela Mazochová, 1. A, a Lukáš Zrzavý, 5. A 

K velikonočním symbolům patří vajíčko, 
které představuje symbol nového života. 
S vajíčky se pojí i tradice, která se nadále 
dodržuje, a to je zdobení skořápek 
barevným voskem nebo jinými barvami. 
Ve východní tradici jsou pak vajíčka 
obarvena na červeno a symbolizují krev 
Krista. Označení kraslice je pak odvozeno 
od červené barvy (rusky „krasnaja“). 

 
Tobiáš Hašek, 2. A 

V Česku je prastarou tradicí hodování a 
pomlázka. Ráno koledníci obcházejí 

domácnosti svých známých a šlehají holky 
ručně vyráběnou pomlázkou z proutí. 
Pomlázka může být zdobena stužkami. Při 
hodování nesmějí chybět ani koledy. Na 
Velikonoce se také chodí na bohoslužbu.  
V zahraničí jsou zvyklosti trochu jiné. 
Například v Anglii je zvykem, že ženy 
přivazují muže k židlím a požadují za 
propuštění peníze. Na Ukrajině se peče 
velikonoční chléb pascha. V Norsku je také 
tradicí řešení vražd. Většina televizních 
stanic vysílá 
kriminální 
nebo 
detektivní 
příběhy, 
například 
Hercule Poirot 
nebo příběhy 
Agathy 
Christie. 

Vyrobil 
Ivo Kresta, 2. A 

Podle www.wikipedie.cz připravil  Dawe  

 

MOTANI O AFRICE 
Ve čtvrtek 7. března 2019 byli žáci od páté 
do deváté třídy v dobrušském kině na 
přednášce AFRICKOU DIVOČINOU. 
Samotné představení začínalo v osm hodin 
pro školu ZŠ Pulická a gymnázium. Dále 
v dopoledních hodinách šli na představení 
žáci horní školy a od 18:00 se přednášelo i 
pro veřejnost. Každoročně nám 
přednášela milá pani Kateřina, která nám 
vyprávěla, co tam zažila, a pouštěla nám 
k tomu videa a fotky. Na přednášky jsme 
chodili i v minulých letech a vždycky se 
nám to moc líbilo, proto letošní rok nebyl 
výjimkou. 

                                                          MAKY  

http://www.wikipedie.cz/
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Anketa NEJ 
Nedávno proběhla třídní kola ankety NEJ 
holka + NEJ kluk. V naší škole je to 
dlouhodobá tradice. Žáci ve své třídě 
vybrali 3 holky a 3 kluky, kteří jsou 
například ochotni pomoci, jsou přátelští a 
sympatičtí. Hlasování proběhlo v rámci 
výuky. Poté se lístky vybraly a naše 
redakce je sečetla. Školní kolo proběhne 
10. května, kdy budou moci žáci školy 
hlasovat ve školním klubu. Budete volit 
jednoho kluka a jednu holku nejen z vaší 
třídy, ale také z jiné. Vyberete si zkrátka 
člověka, který je vám NEJsympatičtější, 
NEJochotnější a NEJmilejší. Školní kolo 
vyhraje pouze jeden kluk a jedna holka. Ti 
budou na konci roku ohodnoceni drobnou 
cenou.        Luna 
 

Nej kluci 6. A Nej holky 6. A 
1. Dušánek Matyáš    1. Žabenská Adéla  
2. Černý Tadeáš 2. Ptáčková Tereza 
3. Pithart Václav 3. Votroubková Eliška 
 3. Vojnarová Natálie 

Nej kluci 6. B            Nej holky 6. B 
1. Petr Vít                 1. Moravcová Adéla 
2. Franc Adam         2.- 3. Mílová Vendula 
3. Hofman Radek    2-3. Paternáková Kamila 

Nej kluci 7. A Nej holky 7. A 
1.- 2. Hůlek David     1. Zelená Barbora 
1.- 2. Sládek Tomáš 2. Domáčková Kristýna 
3. Tomáš Jan 3.- 4. Ježková Nicol 
                                 3. -4. Friessová Martina 

Nej kluci 8. A Nej holky 8. A 
1. Pekárek Adam  1. Kubalová Adéla 
2. Hlavsa Tomáš  2. Zelená Lucie 
3. HejzlarRadek  3.Hušková Markéta 
3. Gerža Vojtěch  

Nej kluci 9. A Nej holky 9. A 
1. Linhart Vojtěch     1. Moravcová Lenka 
2. Tomáš David        2.- 3. Linhartová Anna 
3. Zrzavý David       2.- 3. Balcarová Alžběta 

Florbalisté získali bronz 
V březnu se v hale ZŠ Františka Kupky 
uskutečnil okresní přebor mladších žáků ve 
florbalu.  
Družstvo naší školy si v konkurenci devíti 
mužstev vedlo úspěšně, již ve skupině 
porazilo největšího rivala – družstvo ZŠ F. 
Kupky 3:1, poté i ZŠ Voděrady 2:1 a ZŠ 
Opočno 4:2. Po těsné prohře 3:4 se ZŠ 
Dobré jsme postoupili do semifinále, ale 
po porážce od pozdějšího vítěze turnaje ZŠ 
Javornická Rychnov nad Kněžnou nám 
finále uniklo, a tak jsme se opět střetli se 
ZŠ Dobré v boji o bronz. Tentokrát jsme již 
nedali Doberským šanci a po vítězství 5:1 
jsme získali pohár a bronzové medaile za 
třetí místo. Výborný výkon předvedl 
Sebastian Macko v brance a střelecky se 
dařilo Lukáši Zrzavému. Kluci zaslouží 
pochvalu za výsledek, všichni zodpovědně 
bojovali, i vzorné chování. 
Družstvo tvořili: Sebastian a Samuel 
Macko, Ben Králíček, Lukáš Zrzavý, David 
Sychrovský, Patrik Fiala, Viktor Slavík, 
Dominik Ježek, Jirka Vogl a Dominik 
Tošovský. 

Josef Frýda 
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Lyžovali jsme v Jizerkách 
V neděli  24. 2. 2019 se někteří sedmáci, 
osmáci a deváťáci sešli před školou, kde na 
ně čekal autobus. Jeli na chatu Lučanka 
v Jizerských horách. Tam byli rozděleni na 
dvě družstva lyžařů a dvě skupiny 
snowboardistů. S panem učitelem 
Mackem se začátečníci na snowboardu 
učili padat a sjet kopec. Po čtyřech dnech 
na tratích zvládli všichni „sjet kopec“. 
Kousek za chatou byla Jizerská magistrála, 
kde byli jeden den na běžkách. Poslední 
den byly běžecké závody. Každý večer byly 
přednášky na téma bezpečnosti na horách, 
první pomoci a mazání lyží. Po 
přednáškách byly večer zábavné 
společenské hry. 

 
 

středa 27.2.2019 
Dnes jsme vyrazili na Tanvaldský špičák. Jeli 
s námi i nějací začátečníci na snowboardu. 
Nasedli jsme na lanovku a jeli nahoru, kde 
jsme se rozdělili na skupinky. Nahoře jsme se 
rozcvičili a sjížděli po modré a červené  
sjezdovce dolů.  Lyžaři se nic nového neučili, 
jenom pilovali techniku a také si zazávodili. 
Snowboarďáci pilovali řezaný oblouk a někdo 
zase oblouky. Snowboarďáci si také 
zazávodili. Na oběd jsme šli na chatu, po 
obědě jsme si udělali odpočinek, něco jsme 
si koupili a pak jsme šli zase lyžovat a 
snowboardovat.  

 
*Ivy*a*Rénis* 

 

Karneval  
Dne 18. února se uskutečnil maškarní 
karneval v Kulturním domě v Dobrušce. 
Děti se převlékly do krásných kostýmů a 
hrály různé hry. Na úvod se jim předvedly 
dvě mladé gymnastky se svojí sestavou. 
Děti vyhrávaly různé ceny. Ceny taky 
dostaly za nejhezčí kostým. Myslíme, že se 
karneval povedl, a to hlavně díky učitelům, 
pomocníkům a díky podpoře sponzorů a 
rodičů.  

„Pepe“ 

Poděkování rodičům dětí: 
Brixí, Cermanovi, Czubovi, Kolářovi, Linhartovi 
(Bohdašín), Lukáškovi, Martincovi, Mědílkovi, 
p. Mrouéová, Pasternákovi (Ohnišov), Pitašovi, 
Popelkovi, Stejskalovi, Tošovští, Voglovi, Votroubkovi, 
Smrčkovi, Buryancovi. 
Poděkování zaměstnancům školy: 
pan ředitel Václav Hlavsa, paní vychovatelky 
Hlavsová, Bajerová a Effenberková, paní učitelky 
Petráčková, Špaňová, Moravcová, Ježková, 
Schmoranzová, Tošovská, Maixnerová a Kučerová a 
paní školnice Romana Dubnová. 
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Rozhovor s Karolínou Peterovou 
Karolína Peterová ze 6. A má za sebou 
zajímavou zkušenost: odjela s rodinou na 
nějaký čas z Česka do Izraele. Opustila naši 
školu a začala studovat v Izraeli. V lednu 
2018 se vrátila, to byla v páté třídě. 

 
Jak dlouho jsi žila v Izraeli? 

1,5 roku. 
Líbilo se ti tam? 

Ano, bylo to tam super. 
Co tě tam zaujalo? 

Nejvíce mě tam zaujal bazén, který byl 
umístěný ve škole. 

Jaký je Izrael v porovnání s Českem? 
Je tam tepleji oproti Česku a je tam více 

Čechů, než jsem si myslela. 
Jaké to bylo, když jsi najednou musela 

mluvit anglicky každý den? 
Ze začátku to bylo komplikované, protože 
ostatní mluvili moc rychle, ale postupem 

času jsem si zvykla. 
A co škola? 

Škola byla úžasná. Byla tam velká 
knihovna. 

Vrátila by ses tam znovu? 
Jo. 

 
Za rozhovor děkuje Luna 

 

Věda nás baví 
Paní učitelka Maixnerová vyučuje kroužek 
o přírodních vědách. Kroužek je určen pro 
žáky 1. stupně. Dělají tam různé zajímavé 
chemické a fyzikální  pokusy. Děti si hrají a 
seznámí se i s teoretickým základem 
pokusů. Teď probírají gravitaci , ale dost je 
pobavily i optické klamy. Děti, které do 
kroužku chodí, nám řekly, že je to baví. 
Fascinuje je všechno to zajímavé, které je 
kolem nás celý život. 

 

Rozhovor s Viktorem Slavíkem  
o kroužku Věda nás baví 

Co na kroužku děláte? 
      Zkoušíme jednoduché pokusy a 
vypracováváme pracovní sešit. 
Jaký je tvůj nejoblíbenější pokus? 
      Asi pokus se škrobem. Tam jsme 
zjišťovali, které 
věci obsahují 
škrob. Indikátor 
jsme přidali 
k vatě, bramboru, 
rohlíku, pudinku, 
papíru a škrobu. 
Podle zbarvení 
tam buď škrob 
byl, nebo ne. 
Elis  
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Pangea  
Jako každý rok si 4. a 5. třída napsala 
matematickou soutěž PANGEA. Nejlepších 
výsledků dosáhli:                                 
 
za 4. třídu:  
1. Magdaléna Čtvrtečková  (37 bodů) 
2. Adéla Cejnarová  (31 bodů)        
3. Kateřina Volfová  (30 bodů) 
 
za 5. třídu: 
1. Amélie Kvapilová (28 bodů) 
2. Viktor Slavík (27 bodů) 
3. Sabina Hašková (26 bodů) 

Dostal jsem pár otázek ze základního kola 
5. ročníku a tady jsou:  
1) Na plechu s ID značkou auta v létě za 
den ulpí přibližně 100 much. Svým střetem 
s hmyzem tak připravují auta o potravu 
ptáky. Představ si, že by v jeden den vyjela 
na silnice jen desetina všech škodovek, 
tedy desetina z 19 desetitisíců aut. 
Kolik hmyzu by se přibližně takto zabilo za 
jeden letní den jen na této části auta ? 
a) 1 900 
b) 19 000 
c) 190 000 
d) 1 900 000 
e) 19 000 000 
 
2) U České filharmonie má pracovní 
smlouvu 124 hráčů na hudební nástroj. 
Dnes ale onemocněli 4 houslisté. Třetinu 
dnes hrajícího orchestru tvoří dechové 
nástroje (žesťové a dřevěné), na klavír 
hraje 1 hráč. V orchestru jsou ještě 2 
harfenistky, na bicí hraje 5 hráčů. 
Kolik hráčů na smyčcové nástroje má 
pracovní smlouvu u České filharmonie ? 
a) 74   b) 76   c) 78   d) 86   e) 88 

 
3) Ničíme si přírodu tím, jak zahlcujeme 
naše prostředí plasty. Každou minutu se 
na zemi vyrobí jeden milión pet láhví. 
Kolik láhví je to za jeden den ? 
a) 3 600 000 000 
b) 1 440 000 000 
c) 240 000 000 
d) 144 000 000 
e) 60 000 000 

 „Čapec“ 
 
 

Matematický klokan 2019 
Tato celostátní matematická soutěž se 
psala v pátek 22.3.2019. Zúčastnily se třídy 
od 2. A do 9. A. Třídy byly rozděleny do 
jednotlivých kategorií.  
 
Kategorie CVRČEK (2.-3. třída)  
1. místo Galková Ester   72 bodů 
2. místo Domorád Vojtěch 69 bodů 
3. místo Vaněk Ondřej   67 bodů 

Kategorie KLOKÁNEK (4.-5. třída)  
1. místo Slavík Viktor   98 bodů  
2. místo Kvapilová Amálie  83 bodů  
3. místo Felcmanová Nella 77 bodů  

Kategorie BENJAMÍN (6.-7. třída)  
1. místo Rejzková Eliška  78 bodů  
2. místo Tomáš Jan  73 bodů  
3. místo Domáčková Kristýna 71 bodů 

 Kategorie KADET (8.-9. třída)  
1. místo Zrzavý David    88 bodů 
2. místo Čáp Petr    79 bodů 
3.- 4. místo Linhart Vojtěch 72 bodů 
                     Červený Tomáš 72 bodů   

Kavo 
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6. Modré ………… 
7. ……….. sobota 
8. Škaredá………… 
9. Velikonoční ……….. 
10. Zelený …………  

 „Čapec“ 
 

Křížovka 

  
    

              

  

              
    

  
 

                
  

  
    

            
 

  

          
      

   
   

X 
   

   

  
    

              

  
 

        
      

  
   

            
  

  
   

            
  

              
      

Tajenka:  
         1. Na co malujeme o Velikonocích? 

2  .………. středa 
3. Co pleteme z proutí? 
4. Co dostaneme o Velikonocích? 
5. Šedivé …………. 
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Magické čtverce:  

součet čísel ve sloupci, řádku a obou úhlopříčkách je 34, 42 a 38. 
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Nové knihy v knihovně 

 
Do školní knihovny přišly další nové knihy, 
např. Malý Mikuláš - původní komiks. Už 
v roce 1955 byl vydán první díl s mini 
postavičkou malého Mikuláše. 
Dále přišel komiks Simpsonovi koblihová 
kalamita, v tomto komiksu je jako obvykle 
více dílů.  
 
Další nové knihy: Obrázky z moderních 
československých dějin (1945–1989) 
Malované dějiny Evropy 
Rychlé šípy a jejich úžasná nová 
dobrodružství 
Alois Nebel 
Hobit – komiks 
Vynález zkázy (komiks) 

 

Nová wifi  a tabule 
Mohli jste si všimnout, že na naší škole 
jsou nové věci: 
 Ve třetí třídě mají úplně novou tabuli, 

která je interaktivní.  
 Ta předchozí z 3. A se přesunula do 

školního klubu.  
 Máme i novou wifi pro žáky a učitele, 

kterou můžete použít, ale ta žákovská 
se na hodiny vypíná.  

 Dole u výtahu stál nový nábytek, 
který už je umístěn v družině paní 
Effenberkové. 

Obrázek Žanety Smrčkové ze 2. A 

*Amy

Nejpilnější čtenář 
V březnu byli v městské knihovně 
vyhlášeni nejpilnější čtenáři za 
uplynulý rok 2018. Nejpilnějším 
dětským čtenářem byl vyhlášen žák 
páté třídy naší školy Viktor Slavík. Jako 
odměnu dostal poukázku na nákup 
knih podle vlastní čtenářské chuti a 
diplom. Viktore, blahopřejeme ti a 
přejeme další pěkné zážitky s knihou! 
A kdo bude Viktora následovat v roce 
2019?? 

 
 

https://komiksy.heureka.cz/hobit-david-wenzel/
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Trojsměrka 

 
    Tajenka: ................................................... 

 „Čapec“ 
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V K E Č Í J A Z E L 
pomlázka 
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koleda 

P O M L Á Z K A I K 
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proutí 

N P R Á Z D N I N Y 
neděle 

P R O U T Í A Í P O 
prázdniny 

N D Ě Š K O L A L Í 
zajíček 
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Vtipy  
Vrátí se muž ze služební cesty a za dveřmi 
svého domu vidí hromadu strouhanky. 
Přeleze ji, ale za ní je další. Když přeleze i 
tu, uvidí tam svou ženu - blondýnku, jak 
strouhá rohlíky. 
Ptá se jí, co to vyvádí, a blondýnka mu 
odpoví: „Chtěla jsem ti na uvítanou obalit 
pár řízků a v kuchařce psali: Strouhej tři dny 
staré rohlíky!” 
  
Přijde v zimě pán z venku domů a ptá se 
sám sebe: „Co jsem to chtěl? Aha, najíst 
se.“ Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít 
se.“ Napije se a říká: „Ne, to také není ono. 
Už to mám, chci se vykoupat.“ Vykoupe se 
a říká: „Ne! Už to mám, chci si sundat 
lyže!“ 
  
Anička přiběhne k mamince: „Maminko, 
prosím tě, neměla bys dvacet korun pro 
jednoho starého pána?" 
„To je od tebe moc hezké, Aničko, že myslíš 
na staré lidi! Kde ten pán je?" 
„Támhle stojí a prodává zmrzlinu." 
 
 „Tati, už mě to sáňkování nebaví.“  
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, 
nenaříkej a táhni mě zase nahoru!“ 
  
Spí dva čundráci ve stanu. Uprostřed noci 
jeden z nich vstane, vyleze ven a vrátí se 
celý mokrý. Druhý se ho ptá: „Venku prší?" 
„Ne, fouká vítr..."  
  
Manžel se rýpe v jídle a ptá se: „Zlatíčko, to 
jídlo je zase z plechovky?" 
A jeho blonďatá manželka odpovídá: „Ano, 
drahý, byl na ní takový krásný pejsánek a 
nápis PRO VAŠEHO MILÁČKA." 

   
Přiběhne policajt do kanceláře a říká:  
„Chlapi, já jsem borec! Koupil jsem si 
puzzle, kde bylo napsáno: do 4 let, a já to 
složil za měsíc!" 
  
Pan učitel se ptá zkoušeného: „Když máš 
v jedné kapse 100 Kč a v druhé kapse 100 
Kč, co máš?" Žák: „Cizí kalhoty." 
  
Chuck Norris umí cokoli rozdělit na tři 
poloviny. 
  
Král má tři dcery. Jednou za ním přišla 
nejstarší dcera a ptá se: „Tatínku, proč se 
jmenuju Růženka?" 
„Protože když jsi byla malá, tak ti do 
kolébky spadla růže!" 
Přijde další a ptá se: „Tatínku, proč se 
jmenuju Jasmína?" 
„Protože když jsi byla malá, tak ti do 
kolébky spadl květ jasmínu!" 
Přijde třetí dcera a ta zaskřehotá: „Hoh 
vaha hahla!" 
A tatínek na ni: „Mlč, Cihlenko!" 
    
Pan Novák zaparkoval své auto v ne zrovna 
bezpečné čtvrti, a aby odradil zloděje, tak 
dal za přední sklo lístek: Nádrž je prázdná, 
rádio nemám, motor mi ukradli. Ráno 
přišel ke svému autu, které stálo bez kol na 
cihlách, a na lístečku bylo dopsáno: Tak 
k čemu by Ti byla kola? 
  
V půjčovně loděk pokřikuje plavčík: 
„Devítko, vraťte se, končí vám půjčovné!“ 
Kolega mu povídá: „Ale my máme jen 8 
loděk." 
„Ježišmarijá! Šestko, máte nějaké 
problémy?" 

Vojta
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Extra zprávy slůňáka Marcela      
Víte, že sloni mají více než 40 000 svalů? 
Člověk má pouze 639 svalů. 
 
Víte, že žáci 8. a 9. třídy se chystají do 
Vídně? Čeká je tam třeba zámek 
Schönbrunn, hrad Hofburg, náměstí 
Stephansplatz a také navštíví park Prater, 
který je jeden z největších parků. Nabízí 
tam více jak 250 atrakcí. 
 
Víte, že sloni mají nohy pokryty měkkým 
polstrováním? Polstrování jim pomáhá 
zachovat rovnováhu v nerovném terénu a 
nevydávají žádný zvuk. 
 
Víte, že 23. dubna končí sběr 
pomeračnové a citrónové kůry? 
 
Víte, že sloní kly mohou vážit i 200 kg? 
 
Víte, že tenhle rok proběhla soutěž Hledá 
se talent? Bylo to vystoupení žáků 
prvního stupně. 
 
Víte, že sloni předou jako kočka? Používají 
to jako prostředek ke komunikaci. 

 
 
 
Víte, kolik vážil přibližně největší slon? 
Vážil 10 886 kg a měřil 3,96 m. 
 
Víte, že se devát’ákům blíží přijímací 
zkoušky? První termín mají 12. dubna a 
druhý mají 15. dubna. 
 
Víte, že sloni mají vysoce vyvinutý mozek 
ze všech suchozemských savců? Mozek je 
3x až 4x větší než u lidí, i když je k poměru 
tělesné hmotnosti menší. Váha sloního 
mozku může dosáhnout až 5 kg. 
  
Víte, že 9. třída už nosí svoje třídní trička?  
Moc se jim povedla a budeme se těšit na 
jejich rozlučák. 

Připravuje Pepe 

  

 Eliška Nejmanová Najdi 8 rozdílů 


