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Milí čtenáři, 
držíte v rukou páté, poslední číslo 13. ročníku našeho 
školního časopisu. Ani v tomto čísle nebudou chybět 
minirozhovory se žáky, tentokrát o letních prázdninách. 
Snažili jsme se zjistit, kolik žáků již má nějakou zkušenost 
s tábory či co dělají o prázdninách. Můžete se těšit na vaše 
oblíbené vtipy, luštění a nesmí chybět naše vymyšlená 
osmisměrka, vlastně spíš trojsměrka. Dočtete se o tom, jak 
byli žáci na cyklovýletě, anebo o novém kroužku Šikovné 
ruce. A víte, že se naše redakce vydala do Pardubic na vyhlášení soutěže 
Časopisu roku? V rámci královéhradeckého kraje jsme získali první místo. Hlavní 
jsou ale zprávy o dění v jednotlivých třídách. Toto číslo je o čtyři strany tlustší,  
aby se nám tam všechno vešlo. Přejeme vám krásné vysvědčení a užijte si letní 
prázdniny, které se neúprosně blíží.       Za celou redakci Čapec, Luna, Ivy 

 
 

Co byste o nás měli vědět 

aneb redakce se představuje 
 

Čauko, jmenuji se Lucka Zelená a je mi 14 
let. Píšu pro vás zprávy z 6. A a má 
přezdívka je Luna. Miluju kreslení a umění. 
Věci, bez kterých bych se neobešla, jsou 
inspirace, hudba, přátelé a rodina.  
 
 
Čau, jmenuju se Iva Kovářová. Je mi 14 let. 
Mám ráda zvířata, sport, výtvarku. Ve 
škole mě baví matematika, čeština a 
chemie. Pod články se podepisuji Ivy.  
 
 
Zdarec čtenáři, já jsem Petr Čáp. Je mi 14 
let. Rád sportuji a nejradši mám atletiku, 
které se věnuji 8 let. Baví mě počítání, 
takže mám rád i matematiku. Podepisuji 
se „Čapec“. 
 

 
 

V této rubrice se postupně představilo 
všech třináct členů letošní redakce.  
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Anketa NEJ 2019 
Dne 10. května se v našem školním klubu 
uskutečnila anketa NEJ holka a NEJ kluk, 
kterou každý rok pořádá redakce školního 
časopisu. Anketa probíhala od 8:25 do 
9:30. Hlasovali žáci 6. až 9. třídy. Ráno si 
osmáci připravili klub na hlasování. Došli si 
vždy pro jednu třídu a vysvětlili jim, jak 
probíhá hlasování. U stolu dostal každý žák 
lísteček s jmény žáků, kteří postoupili do 
školního kola. Šli si sednout a čekali, až se 
uvolní místo u hlasovacího místa. Tam 
měli na hlasovacím lístku zaškrtnout jednu 
holku a jednoho kluka. Poté přeložili 
hlasovací papír a hodili do krabice. Na 
seznamu jsme měli zapsaných 125 
hlasujících, ale lístků bylo vydáno 108, 
z toho byly dva neplatné. Kdybychom to 
měli počítat v procentech, tak se 
zúčastnilo 86,4% žáků a učitelů. Děkujeme 
všem, kteří se zúčastnili.                                                                                                                                 

 
Žáci 8. A při hlasování 

 
Členky hlasovací komise 

 
Žáci 9. třídy poslouchají, jak mají hlasovat 

 

Titul NEJ HOLKA 2019 získala  
žákyně ze 7. třídy Kristýna  Domáčková. 

Titul NEJ KLUK 2019 získal  
žák 8. třídy Vojtěch Gerža. 

GRATULUJEME! 

 
 

                                                                  Pepe 
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1. A – Fotka na památku 
V 1. třídě pořád přetrvává nemocnost, 
chřipky, neštovice, nachlazení. 
Umějí číst všechna písmena a psát všechna 
malá písmena.  
V matematice už počítají do 20 bez 
přechodu přes desítku.  
V prvouce se učí roční období, dny, měsíce 
a hodiny.  
Ve výtvarné a pracovní výchově 
připravovali pro maminky různé výrobky.  
Vybírali také zástupce ze třídy do školního 
kola recitační soutěže.   
Přejeme nadále prvňáčkům, aby se jim do 
konce školního roku dařilo a měli samé 
jedničky. 
 
Výlet do knihovny - 30. května se vydali 
do městské knihovny na akci Pasování 
prvňáčků na čtenáře. Budou si tam moci 
později zajít půjčit si knížku a procvičovat 
tak čtení a slovní zásobu.  
 
Fotka na památku - V úterý 21. 5. je paní 
asistentka Hůlková, která je zároveň i 
fotografkou, fotila s penálem a slabikářem 
na lavici, aby měli krásnou vzpomínku na 
první třídu.  
                                                           Dawe 
Obrázky: Emily Rubešová a Antonín Cejnar 

  
 

 
 

Minirozhovor s Emily Rubešovou 

Jezdíš o prázdninách na tábory?  
Ne, nejezdím. Ani nevím proč.  

Jedeš někam na dovolenou s rodiči?  
Ano, s rodinou pojedeme k moři, ale 

nevím kam. 

Trávíš čas o prázdninách u babičky a u 
dědy? 

O prázdninách budu jeden týden u 
prarodičů. 

Chtěla bys mít delší prázdniny? 
Ne, stačí mi dva měsíce. 

Učíš se o prázdninách do školy? 
Ano, abych byla připravená. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za rozhovor děkují Vojta a Dawe 
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2. A – Pomáháme přírodě 

 

V rámci Dne Země jsme 24. 4. první dvě 
vyučovací hodiny pracovali ve třídě na 
projektu o třídění odpadu, protože je to 
pro Zemi důležité a musíme se snažit ji 
zachránit. Po velké přestávce proběhla na 
zahradě školy vědomostní soutěž týmů 
zaměřená na chování člověka v přírodě při 
mimořádných událostech. Po soutěži jsme 
šli ven a uklidili společnými silami okolí 
naší školy. 
 
Naše třída se také 26. 4. účastnila 
vypouštění pstruhů do potoka. Děti to 
skvěle zvládly a za odměnu si opekly buřty.  

                                                         *Elis* 

 
 

 

 
Při češtině se učí rozpoznávat věty 
jednoduché od souvětí. Vyzkoušeli si 
popisovat osoby a také zvířata. 
Druháci se v matematice pustili do 
násobení a dělení, baví je to a taky jim to 
perfektně jde. 

Minirozhovor  
s Natálkou Drašnarovou a 

Tobiášem Haškem 

Jezdíš o prázdninách na nějaké tábory? 
N: Ano, na Jurášku s gymnastikou. 

T: Ano, na příměšťák. 

Kde jsi byl s rodiči na dovolené, na 
výletě? 

N: Ve Špindlerově Mlýně. 
T: V Chorvatsku. 

Trávíš o prázdninách čas u prarodičů? 
N: Ano, vždycky dva týdny. 

T: Skoro každý den, protože bydlíme 
s prarodiči v jednom baráku. 

Máš rád prázdniny? 
N:  Ano, protože nechodíme do školy a 

trávíme čas s rodinou. 
T: Ano, protože jezdíme na výlety. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za rozhovor děkuje *Rénis* 
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3. A – Příroda jako puzzle 
Planeta Země 
I letos si žáci připomněli svátek naší 
planety Země soutěžemi na terase za 
školou. Po splnění úkolů se všichni zapojili 
do úklidu pozemku školy. Nejlepší družstva 
dostala ceny a všichni diplom. 

Nová žačka 
Do třídy přibyla nová kamarádka Nela 
Jelenová. Je šikovná, milá, takže si rychle 
našla kamarády a kamarádky. 

Recitace 
I třeťáci soutěžili v recitaci, ale bylo těžké 
vybrat šest nejlepších. Do školního kola 
nakonec postoupili: Ela Ouřadová, Sofie 
Šrolová, Simon Švorčík, Adéla Pitašová, 
Káťa Pitašová a Jirka Vogl.  

Příroda v DDM 
25.4.2019 byli žáci pozváni na program 
Příroda jako puzzle. Plnili úkoly ze znalostí 
přírody, procvičili paměť a důvtip. Povídali 
si se zkušeným včelařem Zdeňkem 
Štěpánem z Chábor, který přinesl ukázat 
včelí roj. Děti si mohly připravit voskový 
rámeček. Třeťáci děkují paní učitelce 
Šafářové za pěknou akci. 

 
*Vochomůrka

 

Minirozhovor s Nelou Dyntarovou 

Jezdíš o prázdninách na nějaké tábory? 
Ne, nejezdím, protože jezdím s mamkou 

spíš na výlety. 

A co společná dovolená?  
  Tu nám naděluje ježíšek, letos také 

někam poletíme.  

Trávíš o prázdninách nějaký čas 
s prarodiči? 

Hodně, protože bydlíme s babičkou . 

Máš ráda prázdniny? 
Ano, protože jezdíme na dovolenou. 

 

*Amy 
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4. A – Nová asistentka 
Ve 4. třídě pomáhá od konce dubna paní 
učitelce asistentka Michaela Hůlková. 

Při českém jazyce probírají shodu přísudku 
s podmětem a v matematice probírají 
jednotky délky, hmotnosti, času a objemu. 
Mají za sebou testík z obsahu a obvodu 
čtverce a obdélníku. 

Do školního kola recitační soutěže 
postoupily Andrea Czubová, Bára Hůlková, 
Majda Čtvtečková, Adéla Cejnarová, Sofie 
Šimečková,  Magda Kantová, Denisa 
Mazochová a Kateřina Volfová. A toto kolo 
vyhrály Andrea Czubová a Majda 
Čtvrtečková.  

Při přírodovědě probírají živočichy na 
louce. Už se seznámili s čápem, čejkou 
chocholatou, kobylkou zelenou a dalšími 
zajímavými zvířaty. Při vlastivědě se 
dozvěděli něco o naší krajině. Znají názvy 
řek, učí se i význam pojmů přítok, ústí  a 
povodí atd.  

Při dopravní výchově probírají jízdu 
křižovatkou, učí se pátou sadu značek. A 
hlavně: v úterý 4. května jeli na dopravní 
hřiště do Rychnova nad Kněžnou. 

Při pracovních činnostech dokončili práci 
s merkurem a v kuchyňce zkoušeli 
připravit malé občerstvení (viz foto). 

 

 

Minirozhovor s Terezou Šálovou a 
Sárou Michalíkovou  

Jezdíš o prázdninách na tábor?  
 S: Ano, jezdím, mám tam hodně 

kamarádů. 
T: Ne, nejezdím. 

A co dovolená, jezdíš s rodiči?  
S: Jezdím s rodiči. Loni jsme byli na 
Slovensku a tento rok jedeme zase.  

T: Minulý rok jsme byli v Polsku. A tento 
rok pojedeme do Chorvatska. 

Trávíš prázdniny u babičky a dědy? 
S: Občas tam s rodiči zajedeme, jsem tam 

ráda. 
T: Jo, jsem tam také ráda. 

Chtěla bys delší prázdniny? 
S: Ano, chtěla, protože můžeme jezdit na 

výlety. 
T: Ano, nemusela bych do školy a stihla 

více věcí. 

 

Za rozhovor děkuje Týna  
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5. A – Recitujeme 
V matematice probíráme zlomky a z nich 
jsme psali test, který dopadl velmi dobře. 
Až probereme desetinné zlomky, budeme 
se učit o desetinných číslech. V geometrii 
začneme opakovat, co jsme se za celý rok 
naučili. 

Při pracovních činnostech jsme dělali 
přáníčko ke Dni matek a teď nás čeká 
vaření. Seznámili jsme se se školní 
kuchyňkou. Nejprve jsme si ukuchtili 
pomazánku, zvládli jsme i palačinky a 
langoše.  

Soutěže v recitaci se z každé třídy prvního 
stupně zúčastnilo několik zástupců, kteří 
byli rozděleni do dvou kategorií. Klára 
Kárníková se umístila na 3. místě. 

V češtině jsme dobrali číslovky a pomalu 
se dostáváme ke slovesům. Společně 
čteme Boříkovy lapálie.  

Ve výtvarné výchově se učíme črtat a 
stínovat. Malovali jsme zátiší se zlatým 
deštěm a také s kostkami. 

Při informatice jsme dodělávali práce 
v excelu a vracíme se k wordu, kde jsme 
navrhovali diplom za recitaci.  

*Iva* 

 

 

Holky hrají dobře vybíjenou 
V úterý 14. května se děvčata ze 4. a 5. 
třídy zúčastnila turnaje ve vybíjené, který 
se konal na ZŠ F. Kupky. Hrály se čtyři 
zápasy a děvčata skončila na 2. místě, a 
proto postoupila do okresního kola. Do 
Kostelce nad Orlicí se jelo v pátek 17. 
května autobusem. Zápasy se hrály venku 
na hřišti. Naše družstvo dopadlo dobře, 
druhé místo všechny potěšilo a ještě si 
holky perfektně zahrály! 
 

Minirozhovor s Davidem Kejvalem 

 Pojedeš o prázdninách na tábor? 
Ano, pojedu. 

Jedeš letos na dovolenou? 
Jasně, jedeme do Maďarska. 

Travíš část prázdnin u prarodičů? 
Ano, na prázdniny jezdím také k babičce a 

k dědovi. 

Líbí se ti prázdniny? 
Mám je rád, není škola a můžu jezdit do 

zahraničí. 

 

Za rozhovor děkuje *Ivy*  
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6. A – Baví nás přírodověda 
Přírodověda – V květnu jsme probrali 

vzdušnicovce a jejich dělení. Často si 
hledáme informace v učebnicích a poté je 
píšeme do svých sešitů. Je to výborný 
způsob, jak si látku zapamatovat. Rádi 
vnímáme, co se kolem nás děje a jací 
živočichové se kolem nás vyskytují. 
 

Fyzika – Učíme se o teplotě, síle a hustotě 

a tuto kapitolu jsme zakončili testem. 
Často chodíme procvičovat látku do 
počítačové učebny v programu Didakta. Je 
to pro nás zároveň šance, jak dostat 
dobrou známku. V dubnu jsme dělali naši 
první laboratorní práci. 
 

Informatika – V těchto hodinách máme 

rozdělaný zajímavý projekt. Pracujeme na 
prezentaci o našem školním výletě. Máme 
k dispozici omezený finanční limit, a to ve 
výši 1000 korun. Musíme naplánovat cestu 
tam i zpátky, ubytování, jídlo, výlety a 
hlavně cenu. 
 

Matematika – Probrali jsme velikosti 

úhlů v trojúhelníku a teď se věnujeme 
převážně výškám v trojúhelníku.  
 

Projekt z anglického jazyka – Erik Fiala 

 

 

Hudební výchova – Probíráme výrazové 

tance a balet. Nedávno jsme dokoukali 
muzikál Rebelové, u kterého nás nejvíce 
zaujaly písničky, které často zpíváme, 
například Pátá, Řekni, kde ty kytky jsou 
apod. 

Minirozhovor s Natálií Vojnarovou 

Máš nějakou zkušenost s letními tábory? 
Ano, byla jsem už na čtyřech. 

Na co byly tyto tábory zaměřeny? 
Třikrát jsem byla na sklářském táboře a 

naposledy na hereckém. 

Na jaký se chystáš letos? 
Letos se chystám na herecký tábor. 

Co tě tam baví nejvíce? 
Nejvíc mě tam baví vystupování. 

Jezdíš i k babičce a dědovi na prázdniny? 
Ano. 

Děláš ještě nějaké jiné aktivity? 
Ano, chodím k sousedce do bazénu a často 

jezdíme na výlety.

 
Za rozhovor děkuje Luna 

Foto: Facebook  
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6. B – Zase o jednoho míň  
 

24. 4. 2019 přestoupil na novou školu do 
Hradce Králové  Filip Lukášek, takže nás je 
ve třídě devatenáct. 
 
Na přírodopis máme paní učitelku 
Maixnerovou. Probíráme hmyz. Píšeme o 
tom zápisky a vypracováváme pracovní 
sešit. Občas dostáváme i domácí úkoly, ale 
to jen málokdy. 
 
 

Minirozhovor s Terezou Novotnou  

Jezdíš o prázdninách na nějaký tábor? 
Ne, nejezdím, ani jsem nikdy na žádném 

nebyla. 

Jezdíš s rodiči na dovolenou? 
Ano, jezdíme. Letos jedeme někam do 

Čech. 

Trávíš nějaký čas o prázdninách i u 
prarodičů? 

Jo, jsem tam skoro pořád . 

Plánuješ si nějaké aktivity na léto sama? 
Ne, zařizuju se podle rodičů. 

Chtěla bys mít delší prázdniny? 
Jo, to asi každý... 

 
Za rozhovor děkuje MAKY 

 
 
V matematice jsme začali probírat 
geometrii, zatím jsme došli k trojúhelníku 
a jeho rozboru, zápisu konstrukce a 
nakonec i k samotnému rýsování. 
 
Při informatice jsme začali probírat 
prezentace. Docela nás to baví. 
 
Při tělesné výchově se nic nezměnilo, 
pořád hrajeme basketbal a florbal. 
 
Na dějepis máme pana učitele Frýdu, 
který látku umí pečlivě vysvětlit. 
Momentálně probíráme války a krizi Říma. 
Také na to dostáváme domácí úkoly, které 
většina z nás nedělá . 
 
Ve výtvarce jsme v poslední době 
pracovali na velikonočním vyškrabávání, 
ptačím koncertě a dokončili jsme práci na 
téma město. 

Obrázek Ptačí koncert S. M. Buryancová 
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7. A – Cvičíme divadlo 
V matematice jsme začali probírat 
hranoly, nejdříve trojboké. Nedávno jsme 
se učili vzorce na vyvozování obsahu a 
obvodu různých útvarů. 

Při ruštině děláme 14. lekci, kde jsme se 
naučili psát další dvě nová písmena, a to 
jsou šč a ju. Samozřejmě jsme se učili i 
slovíčka. 

S panem učitelem Sedláčkem jsme dobrali 
při zeměpisu Japonsko, Koreu, Mongolsko 
a Čínu. Momentálně se nacházíme 
v jihovýchodní Asii. 

O dějepisu s panem učitelem Machem 
probíráme reformaci v Anglii. Dělali jsme 
také referáty na slavné mořeplavce, které 
prezentujeme před třídou. 

Ve fyzice jsme začali brát kapaliny, 
přesněji jejich vlastnosti. Zabývali jsme se 
hydrostatickým tlakem. Nedávno jsme 
dělali pokus s plynem. 

O výtvarce děláme koláž domů z novin 
nebo svůj vysněný dům. Někteří žáci už 
mají hotovo, tak začali vyrábět kočku 
sedící na okně. Otiskujeme jarní obrázek, 
který vytvořil Adam Kovář. 

 
 

 
O přírodopisu jsme brali bobovité rostliny. 
Paní učitelka nás často zkouší. Nedávno 
jsme psali test na listnaté stromy a keře. 

Při LDV neustále cvičíme. Divadlo se nám 
blíží. Každopádně plakát na naše 
vystoupení najdete na jiném místě tohoto 
časopisu! 

Napsala: Nicol Ježková, Adam Kovář  
„Čapec“ 

Minirozhovor  
s Adélou Čtvrtečkovou 

Jezdíš o prázdninách na tábory? 
Ne, nidky jsem nebyla. 

Jedeš někam na dovolenou? 
Na Slovensko s rodinou. 

Trávíš čas u babičky, dědy? 
Ne, jsem doma. 

Chtěla bys mít delší prázdniny? 
Ano, minimálně 3 měsíce. 

Máš nějaké doporučení na dovolenou? 
V Polsku u moře bylo hezky. 

 
Za rozhovor děkuje „Čapec“ 
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8. A – Věk, nebo Hek? 
10. dubna vyrazili osmáci spolu s devítkou 
do kina na první díl seriálu F. L. Věk. Ještě 
před začátkem projekce nám Jiří Mach 
něco řekl o Hekovi, který žil v Dobrušce, 
protože Věk se doopravdy nejmenoval. 
Řekl nám i něco o době, ve které se to 
odehrávalo. Poté začal seriál, začínal tím, 
jak se malý František narodil. Když rostl, 
projevovalo se v něm hudební nadání. 
Uměl moc hezky zpívat, zpíval hlavě 
v kostele. Dělal sopranistu. Dokonce o něj 
měli zájem i v klášteře. Sice se mu tam 
moc nechtělo, ale otci nechtěl odporovat. 
Ale jednou šel večer ven a u kaple, kde byl 
mrtvý, se leknul a omylem shodil svícen. 
Tím toho „mrtvého“ probudil. Chlapec ho 
tím nakonec zachránil. 

Elis 
V angličtině se učíme o Kalifornii. Už víme, 
kde leží, jaké má památky a města. Pořád 
opakujeme předpřítomný a minulý čas, 
protože některým to nejde. Na angličtinu 
chodíme do hudebky a ve čtvrtek do 
klubu. 

Estetickou výchovu máme každou středu. 
Učíme se 
různé 
techniky 
malování. 
Nedávno 
jsme 
malovali 
černobílé 
obrázky na 
téma 
Kytice (viz 
obrázek R. 
Hejzlara). 

V zeměpise jsme hodně pozadu, 
momentálně probíráme Českou republiku. 
Už víme, kde leží hory, kudy tečou řeky a 
poznáváme průmysl Česka. Nedávno jsme 
psali test na řeky a jezera. 

V mluvnici se zaobíráme vedlejšími 
větami, je to celkem těžká látka, ale i tak 
to zvládáme dobře. Ve slohu se učíme psát 
úvahu, debatujeme o různých tématech a 
psali jsme slohovou práci. V literatuře se 
zabýváme českým realismem.            Kavo 
 

Minirozhovor  
s Davidem Kloubcem 

Jezdíš o prázdninách na tábory? 
Nejezdím, ani jsem nikdy nebyl. 

Jedeš letos někam na dovolenou ? 
Jezdím spíše po Česku. 

Trávíš prázdniny u babičky a dědy ? 
Občas se tam o prázdninách stavím. 

Chtěl bys mít delší prázdniny? 
Ano, volné dny navíc se mi vždycky hodí  

 

 
Za rozhovor děkuje /Kavo/  
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9. A – Obsluha minibagru  
Už je to přes měsíc, co někteří žáci 
z devítky psali přijímací zkoušky na střední 
školy. Většina z nich už má své zápisové 
lístky tam, kde mají být, ovšem některým 
to bohužel nedopadlo podle jejich 
představ. Přijímačky byly pro někoho 
obtížné, pro někoho ani ne, přinejhorším 
se můžeme spolehnout na to, že z nás 
bude obsluha minibagru, jak bylo uvedeno 
v testech ;).. Ale přijímačky už máme 
naštěstí za sebou, nyní se můžeme všichni 
soustředit na posledních pár týdnů školy, 
které ještě strávíme společně. Taky jsme 
začali chystat naše závěrečné představení, 
o slohu jsme vypracovali proslov a o 
informatice tvoříme prezentaci... Nutno 
říci, že jsme ve zdraví také absolvovali 
exkurzi do Vídně, kde nás sice stihlo 
deštivé počasí, ale i přes to jsme si ten den 
užili. Také nás těší, že máme z krku 
závěrečné práce, které jsme prezentovali 
před plnou třídou žáků z osmé a deváté 
třídy, někteří měli velkou trému. Všichni to 
zvládli a až na některé výjimky byly z prací 
i dobré známky, což je vzhledem 
k odvedené práci velice potěšující. Všichni 
se také těšili na náš poslední společný 
školní výlet, kterého jsme se zúčastnili 
v plném počtu. Byli jsme v Malé Skále 
sjíždět na raftech řeku Jizeru. V červnu 
také skoro polovina třídy odjíždí do 
Gargána... 
Ovšem při 
hodinách 
pořád píšeme 
testy a pilně 
se učíme...  
David Zrzavý, 

9. A 

 

Příběhy našich sousedů 
17. dubna byli osmáci a deváťáci v kině na 
prezentování prací žáků dobrušské 
průmyslovky. Předvedli nám, jak se vytváří 
krátký dokument a jak to probíhá při jeho 
natáčení. Ukázali nám, že byli i v televizi a 
na soutěži právě s těmito prezentacemi. 
Žáci to i krásně odprezentovali a myslím si, 
že se nám to všem líbilo.         Amy 
 

Minirozhovor s Danielem Mutinou  

Jezdíš o prázdninách na nějaké tábory? 
Dříve jsem jezdil. 

Jezdíš s rodinou na dovolenou? 
Ano, na dovolenou do zahraničí. Většinou 

vyrážíme do afrických států. 

Trávíš o prázdninách nějaký čas u 
prarodičů? 

Hodně málo tam jsem... 

Chtěl bys delší prázdniny? 
Už se na ně těším, ale dva měsíce mi stačí. 

 
Za rozhovor děkuje Pepe  
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Soutěž recitátorů 
V pátek 3. května se celý první stupeň sešel 
v tělocvičně, kde proběhlo školní kolo 
recitační soutěže. A kdo zaujal nejvíce? 
 
1. kategorie (1.-3. třída) 
1. místo Adéla Pitašová 
2. místo Ellen Brixí a Sofie Šrolová 
3. místo Sára Czubová a Jáchym Lejp 

 
2. kategorie (4.-5. třída) 
1. místo Andrea Czubová 
2. místo Magdaléna Čtvrtečková 
3. místo Klára Kárníková 

 

Výsledky sběru papíru 
Určitě jste zaznamenali, že ve dnech od 1. 
do 5. dubna proběhl sběr papíru. Výsledky 
máme pro vás zde: 

POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDA CELKE
M(KG) 

1. Pola Tomáš 2.A 3000 

2. Horký Daniel 7.A 610 

3. Stojnek Matyáš 6.A 364 

4. Pitašová Kateřina 3.A 315 

5. Nejmanová Eliška 8.A 305 

6. Martincová Denisa 2.A 287 

7. Čtvrtečková Adéla 7.A 285 

8. Jakicová Julie 5.A 270 

9. Hušková Denisa 5.A 240 

10. Baláš Lukáš 2.A 231 

11. Dusílek Michal 6.A 193 

12. Čejpa Jakub 7.A 188 

13. Švorc Jindřich 1.A 169 

14. Hlavsa Tomáš 8.A 165 

15. Hornof Adam 7.A 164 

16. Hušek Adam 6.B 149 

17. Kovář Vít 5.A 145 

18. Galko Richard 1.A 140 

 
 

Pořadí Třída Celkem (kg) Na žáka 

1. 2.A 4 274 203 

2. 7.A 1 483 51 

3. 5.A 1 053 42 

4. 1.A 607 34 

5. 6.A 769 30 

6. 3.A 793 27 

7. 8.A 697 25 

8. 4.A 727 24 

9. 6.B 377 19 

10. 9.A 0 0 

Pořadí tříd je určeno podle počtu kg na žáka třídy. 
                                                                                    maky 
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Naše škola v Rakousku 
V pátek 3. května se zájemci ze 7. - 9. třídy 
chystali do Vídně. Sraz byl ve 4:45 před 
školou. Podle připraveného zasedacího 
pořádku jsme nastoupili do autobusu CK 
Jany Hudkové z Nového Hrádku a nejdříve 
se zkontrolovalo, jestli máme pasy nebo 
občanky. Po kontrole jsme vyrazili krátce 
před 5. hodinou směrem k Brnu. Českou 
republiku jsme opustili v Mikulově. Než 
jsme dojeli do Vídně, trvalo to přibližně 5 
hodin. Po cestě byla občas kolona a dost 
semaforů. Už v autobuse se nám věnovala 
naše paní průvodkyně. Nakonec jsme do 
cíle dorazili, první zastávkou byl 
Hundertwasserhaus. Poté jsme prošli letní 
rezidenci habsburské monarchie 
Schönbrunn, dále jsme přejeli do centra a 
poznávali palácový komplex Hofburg a 
katedrálu svatého Štěpána (Stephansdom). 
Nakonec jsme se autobusem přesunuli do 
Prateru. V Prateru byla spousta zajímavých 
a adrenalinových atrakcí v cenách přibližně 
od 4 do 10 Euro. Vyzkoušet jste mohli 
horské dráhy, různé kolotoče, vodní 
tobogán nebo velmi navštěvované obří kolo 
(Riesenrad) z roku 1897. Počasí sice příliš 
nepřálo, ale zmokli jsme až v závěru, takže 
akce se vydařila.              Dawe, foto V. Mach  

https://zspulicka.rajce.idnes.cz/Viden_2019/
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Nejlepší matematici 

Dne 27. května jeli úspěšní řešitelé školního 
kola Pythagoriády do kola okresního. Žáci 
z 5. třídy (David Kejval, Amálie Kvapilová a 
Viktor Slavík) a 8. třídy (Petr Čáp, Tomáš 
Hlavsa a Vojtěch Gerža) potvrdili, že toto 
okresní kolo bylo mnohem náročnější a těžší 
jak na počítání, tak na přemýšlení. Okresní 
kolo se konalo v Rychnově nad Kněžnou. 
 

Pangea 
V minulém čísle jsme na ukázku otiskli tři 
úkoly z matematické soutěže pro žáky 4. a 
5. ročníku. Pro zájemce tu máme ještě 
řešení: 1) d, 2) b, 3) a. 

„Čapec“ 

 
Fotografie z cyklovýletu za Babičkou  

 

Osmáci byli za Babičkou 
8.A se vydala v úterý 21. května na 
projektový den nazvaný Za Babičkou do 
Ratibořic a České Skalice. Dopravním 
prostředkem jim byla jízdní kola. Vyráželi o 
půl osmé od školy v počtu 20 žáků a 3 
učitelů. Do Babiččina údolí dorazili v 9. Žáci 
poslouchali ukázky z povídky Babička od 
Boženy Němcové. Seznamovali se s místy, 
jako jsou státní zámek Ratibořice, Rudrův 
mlýn a slavné Staré bělidlo. Druhá část 
projektu byla zaměřena na vývoj školství 
v Čechách od začátku 19. století do 
současnosti. Žáci porovnávali dřívější a 
současnou podobu škol, pomůcek a mnoho 
předmětů. Žáci navštívili Barunčinu školu 
v České Skalici. Za odměnu si naplnili 
žaludky „klofásama“, „párečkama“ a 
bramborovými plackami se škvarky a  zelím. 
                                           Vojta s pomocí vm 
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Deváťáci představili své práce 
Na čtvrtek 2. května 2019 si deváťáci 
připravili prezentace svých závěrečných 
prací. Dostávali tři zámky, jednu ze 
závěrečné práce, jednu z prezentace a 
jednu z mluveného projevu, tedy 
prezentování. Měli mluvit 5 až 6 minut. 
Když prezentovali kratší dobu, zhoršilo jim 
to známku z mluveného projevu. Celou 
dobu byli přítomni osmáci, kteří koukali a 
poslouchali, na co si mají za rok dávat 
pozor. Určitě se něco přiučili a již nyní 
pracují na výběru témat prací pro příští 
školní rok.   *Ivy* 

 
 

Den Země a projekt 1. stupně 
Dne 24. dubna 2019 se konal Den Země 
pro žáky 1. stupně. Žáci se nejdříve 
chystali ve třídách a po velké přestávce 
chodili okolo školy a plnili v týmech různé 
úkoly, které jim paní učitelky nachystaly. 
Tématem byla ochrana naší přírody. 
Skupinky byly namíchané ze žáků všech 
tříd 1. stupně. Počasí jim sice moc nepřálo, 
byla zima, ale i tak měli úsměv na tváři. 
 
Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších 
týmů proběhlo o několik dní později 
v tělocvičně školy.  

A tady jsou ti nejlepší: 

 
1. místo: Sebastian Bundal, Majda Ovčariková, 

Michal Šprinc 

 
2. místo: Amélie Kvapilová, Natálie Bartošová, 

Sofie Šrolová, Lada Kropáčková 

 
3. místo: David Kejval, Lucas Bednárik, Tomáš 

Nosál, Jindřich Švorc a Zdeněk Popelka 

 
3. místo: Adéla Cejnarová, Sofie Hronovská, 

Antonín Cejnar, Denisa Martincová 

*Týna*  
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Školní časopis roku 2019  
Slovo úvodem 
V pátek 12. 4. 2019 jsme se společně 
s paní učitelkou Poulovou a několika členy 
redakce, konkrétně Eliškou Nejmanovou, 
Vojtěchem Geržou, Lucií Zelenou a 
Davidem Kloubcem, vydali do Pardubic na 
soutěž Školní časopis roku 2019. Byli jsme 
pozváni do Domu techniky, kde jsme si 
v prostorech P.PINKU mohli poslechnout 
několik přednášek o psaní časopisů. 
Hlavními organizátory celé této akce byli 
Roman Málek a Tomáš Zdechovský. 
Zároveň zde proběhlo vyhodnocení 
krajského kola celostátní soutěže školních 
časopisů. Naši zástupci převzali ocenění za 
1. místo v našem kraji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: 
Lucie 

Šprochová 

FakeScape 
Fakescape je hra, která pomáhá dětem na 
nižších gymnáziích a základních školách 
rozeznávat dezinformace, nepravdivé 
výroky poslanců, falešné fotky a nenaletět 
na sliby politiků. A my jsme tak měli 
příležitost v rámci tohoto programu si tuto 
hru vyzkoušet. Přenesli jsme se do období 
voleb prezidenta a měli jsme uniknout 
falešným informacím, zmíněným výše v 
článku. I když se zprvu zdály úkoly 
jednoduché, postupně jsme zjistili, že jsme 
se mýlili, avšak všechny úkoly jsme 
úspěšně splnili včas.  
Po této hře následovala přednáška, jak se 
vyhnout dezinformacím a dalším fake 
news. Byli jsme seznámeni s několika 
zásadními body, jak se jim vyhnout. 
Prvním základním bodem je, že si 
ověřujete autora článku. Pokud se pod něj 
podepíše, přebírá za něj také veškerou 
zodpovědnost. Pokud článek není 
podepsán, u většiny případů se jedná o 
dezinformaci. Zpráva by se také měla 
objevit na nějaké serióznější stránce. 
Pokud tomu tak není a stránka má 
podezřelý odkaz, měli bychom zvýšit svou 
pozornost. Ke spolehlivým zdrojům patří 
např. Lidovky.cz. Další podmínkou je 
zachovávání si kritického myšlení. Nic by 

nás tedy nemělo rozhodit. 
Neustále musíme prověřovat 
vše, co najdeme na internetu, 
z několika zdrojů. Na internetu 
jsme totiž všichni anonymní a 
každý si zde může psát, co chce, 
a tohoto také lidi zneužívají, 
například k pošpinění politika ve 
volebním období. A když lidé 
nejsou dostatečně kritičtí, 
mohou takovýmto zprávám 
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uvěřit. A když už jsme u volebního období, 
politici kolikrát přehánějí a slibují více, než 
by mohli splnit, a proto je dobré neustále 
vše ověřovat a vzdělávat se. To je také 
základním bodem v tomto seznamu. Ke 
kampaním patří také výroky politiků, které 
občas také nejsou pravdivé. Ty však 
můžeme ověřovat na stránce jménem 
Demagog. A rozhodně také nesmíme 
zapomenout na ověřování obrázků a videí. 
Jestli je obrázek upravený ve photoshopu, 
nejčastěji poznáme podle ořezů, které 
často nejsou úplně dokonalé, a také stíny 
většinou nesedí. Pokud se vám fotka stále 
nezdá pravdivá, můžete si ji ověřit na 
stránce reverse image search. A proto 
mějme pořád na mysli: Ověřování, matka 
moudrosti. 
 

 
T. Zdechovský na fotografii L. Šprochové 

Rozhovor s panem  
Tomášem Zdechovským 

Pan Zdechovský je jedním z porotců 
v soutěži Školní časopis roku pro východní 
Čechy. Kromě toho je také poslancem 
strany KDU-ČSL a v letošních volbách 
kandidoval na europoslance (a byl opět 
zvolen). Před kariérou politika se spíše 
angažoval v mediálním prostoru. Psal přes 
to, že mu jeho učitelka na základní škole 
tvrdila, že se svým pravopisem to moc 
daleko nedotáhne. Avšak opak se stal 
pravdou. Od osmnácti let se začal věnovat 
psaní o politice a jeho kariéra začala 
postupně nabírat na úspěchu. V roce 2003 
získal funkci šéfredaktora se serverem 
ChristNet.cz a v letech 2004–2005 se stal 
dokonce i ředitelem portálu. V roce 2004 
založil Komunikační a PR agenturu 
Commservis.com. 
 

Dobrý den, jaký zastáváte názor na článek 
13, který dává internetovým platformám 
povinnost řešit autorské právo za 
vlastníky práv? 
Dobrý den, rozhodně jsem hlasoval proti, 
jelikož se ve článku 13 objevují zásadní 
chyby a nedostatky. 
 

A co říkáte na situaci ohledně brexitu? 
S brexitem je to jako s mojí kočkou. Mám ji 
doma, ale dříve byla pořád venku. Teď mi 
škrábe na dveře, jako by chtěla ven, ale 
když jí otevřu dveře, tak ven nejde. 
 

Jak jste se dostal k žurnalistice? 
V osmnácti letech jsem přišel o svého otce 
a musel jsem si najít způsob, jak si vydělat 
na studium, a tak jsem začal psát. 

Za rozhovor děkuje Luna 
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Český rozhlas Pardubice 
Součástí setkání byla i prohlídka rozhlasu. 
Prošli jsme Zelenou branou a ocitli jsme se 
ve schované úzké uličce, kde se nacházel 
Český rozhlas. Bývali bychom ho ani 
nepoznali, jelikož se o mnoho nelišil od 
ostatních domů. Jediné, co ho 
prozrazovalo, byla cedule s názvem a 
logem, zavěšená nade dveřmi. Vešli jsme 
tedy dovnitř a vystoupali několik pater až 
úplně nahoru, kde jsme se zastavili před 
dveřmi do kanceláře. Na chodbě nám dal 
pan Roman Málek několik informací na 
úvod o tom, jak to v takovém rozhlasu 
chodí. Poté jsme poprvé vešli do prostoru, 
kde se nacházely tzv. open kanceláře, kde 
měl každý ze zaměstnanců přiřazenou 
jednu konkrétní povinnost, kterou musel 
plnit. Někdo musel kupříkladu kontrolovat 
pravdivost všech informací, jiný musel 
zase informace sbírat a další celý tento 
koloběh řídit. Další důležitou úlohu měli 
v této skupině lidí moderátoři. Miroslav 
Hruban, jeden z nich, nás dokonce celou 
kanceláří provedl, se vším nás seznámil a 
ke konci nás dokonce vzal i do samotného 
vysílacího studia. Zde jsme se dozvěděli 
mnoho cenných zajímavostí. Věděli jste 
například, že hudbu vybírá počítač, který je 
nastaven tak, aby odpovídal časovému 

úseku dne, nebo věkové kategorii, která 
stanici poslouchá? Nebo že zákon ukládá 
rozhlasu vlastnit ty nejmodernější 
technologie, které jsou zrovna na trhu? 
 

Slovo na závěr 
Tím končí série článků, které vznikly na 
základě prvního společného setkání 
účastníků krajského kola soutěže Školní 
časopis roku 2019. Dosud jsme jezdili na 
setkání celorepublikové až do vzdáleného 
Brna. V Pardubicích jsme se toho hodně 
dozvěděli, prohlédli jsme si i část města a 
doufáme, že podobné setkání se příští rok 
uskuteční znovu.  

                                                                  Luna 
                            Foto: Lucie Šprochová 

 

Vysazování ryb do potoka 
Dne 26.4.2019 v rámci Dne Země se děti 
z 2. A už podruhé zúčastnily vysazování ryb 
do Zlatého potoka v Mělčanech. Tuto akci 
pořádaly firmy Aqua Servis, a.s., a Český 
rybářský svaz. S dětmi jeli dva učitelé. Děti 
pouštěly ryby do potoka po proudu. Ryby 
to naštěstí přežily a holinky neuplavaly. Za 
odměnu si děti mohly opéct buřty na ohni 
a pak si to sníst. Vyšlo jim krásné počasí a 
také si to všichni pořádně užili. 

                                                     *Rénis* 
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Co nás ještě čeká? 
Letos žáci poznávají krásy naší vlasti buď 
při klasických výletech, nebo v rámci tzv. 
projektových dnů.  
 

 
Jako první vyrazily ve čtvrtek 23. 5. třídy 
čtvrtá a pátá do Litic, aby žáci zjistili, „jak 
se staví hrad“. Tak se projekt jmenoval. 
Vyzkoušeli si stavbu klenby, poznali staré 
míry (palec, loket…), viděli středověký 
jeřáb. Prošli se podél řeky Divoká Orlice do 
Potštejna. Přestože poprchávalo, domů se 
vraceli již za svitu sluníčka. 
 
 
 

Projektový den spojený s návštěvou 
dobrošovského bunkru Kahan 3 mají za 
sebou i sedmáci (pondělí 27. 5.). 

 Sportovní exkurzi spojenou se sjížděním 
Jizery na raftech a s jízdou na koloběžkách 
absolvovali i deváťáci, kteří strávili 3 dny 
na Malé Skále. (29. – 31. 5.) 

Na 5. a 6. června si připravili žáci sedmé 
třídy divadlo Hrátky s čertem.  

Žáci, kteří se přihlásili, se můžou těšit na 
10tidenní výlet do Gargána do Itálie.  

V předposledním červnovém týdnu se 
budou osmáci a 6. B spolu s 5. A 
seznamovat se životem ve středověké 
vesnici v Uhřínově, 6. A prozkoumá mlýn 
Dřevíček a nejmenší žáci vyrazí do 
Častolovic.  

Poslední týden se všichni těší na ukázku 
dravců Seiferos, tradiční celoškolní 
projektový den, na rozloučení s deváťáky a 
na vysvědčení, které se letos bude dávat 
28. června. 

„Čapec“ 
 
 

Kroužek Šikovné ruce 
V letošním roce byl v rámci školní družiny 
nově otevřený kroužek pro děti, které rády 
něco tvoří a vyrábějí. Vedoucí je paní 

vychovatelka Vlasta Bajerová a děti se 
scházejí vždy v úterý. V kroužku se mimo 
jiné vyšívalo, háčkovalo, vyráběly se 
velikonoční výrobky.          

 Foto: V. Bajerová 
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Křížovka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. V létě si vezmeme____________ a jdeme do bazénu. 
2. Když nám je teplo, jdeme si dát ______________. 
3. O prázdninách jezdíme na ______________. (č. mn.) 
4. V létě se koupáme v _____________. (1. p.) 
5. S rodiči o prázdninách jezdíme na _________________.(1. p.) 
6. Na obloze svítí_______________________. 
7. Země, která je ve tvaru boty, je ______________________. 
8. V létě si můžeme dát místo zmrzliny __________________. 
9. Na konci školního roku dostáváme _____________________. 

                                                                                                             *Rénis* 
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Magické čtverce:  

součet čísel ve sloupci, řádku a obou úhlopříčkách je 50, 46 a 38. 
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Trojsměrka 

d o l d a v i d o k 

t á b o r o m e č v 

v y s v ě d č e n í 

l š k o l a  e k n z 

é a s  l t v t i p y 

t r o e s l u n c e 

o m a n i l z r m z 

ě p r á z d n i n y 
 
Děti si rády staví _________________________ [Tajenka] 

 

Kvíz o škole 
1. Jak se jmenuje dcera pana Macha ? 

a) Kája 
b) Dorča 
c) Lucka 

 

2. Kdy se vdala paní Špaňová? 
a) 1.9.2018 
b) 1.9.2017 
c) 12.9.2017 

 

3. Kdo je nejmladší učitel/ka na škole? 
a) Mach 
b) Špaňová 
c) Macek 

 

4. Která třída je rozdělena na dvě půlky? 
a) 7. 
b) 8. 
c) 6. 

 
 

5. Kam jezdí naše škola jednou za 2 roky? 
a) Itálie 
b) Řecko 
c) Chovatsko                  

*Vochomůrka 

    
Sarah Buryancová, 3. A Michal Hladík, 3. A 

 Řešení: 1b, 2a,3b,4c,5a 
Řešení trojsměrky: domeček na stromě 

Křížovka: PRÁZDNINY - plavky, zmrzlinu, tábory, 
bazén, dovolená, slunce, Itálie, nanuk, vysvědčení 

kvízy 
divadlo 
tábor 

vysvědčení 
škola 

dovolená 
prázdniny 

vtipy 
léto 
voda 

slunce 
zmrzlina 
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NEJ čtenář 
3. třídy 

V minulém čísle 
jsme psali o 
nejpilnějším 
čtenáři 
dobrušské 
knihovny. 
Pochvalu si 
zaslouží i Jirka 
Vogl, nejpilnější 
čtenář třetí 
třídy. Nejen že 
má přečteno 
hodně knížek, 
ale velmi pěkně a poutavě o nich umí 
dětem ve své třídě vyprávět. Vše si  
zaznamenává do čtenářského deníku, viz 
foto.  
Jirko, jen tak dále! Kreslený vtip 
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Vtipy 
Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: 
„Smrdí, umývat!!!" 
Otec odepsal: „Učit, nečuchat!!!" 
 
Chucka Norrise uštkla kobra královská. Po 5 
dnech strašlivých bolestí ta kobra zemřela. 
 
Víte, jak se japonsky řekne neupravená 
cesta? 
Samajamakolafuč! 
 
Zákazník: „Číšníku! Ten talíř je mokrý!“ 
Číšník: „To je polévka, pane!“ 
 
U lékaře: 
„Doktore, snědl jsem takové ty kuličky proti 
vlhkosti, na kterých je napsáno NEJEZTE. Je 
možné, že umřu?“ 
„No, všichni někdy umřou.“ 
„Všichni? Krucinál, co jsem to provedl?!“ 
 
Zákazník si stěžuje v restauraci: 
„Číšníku, ta ryba, co jsem si objednal, není 
dopečená!“ 
„To není možné,“ říká číšník, „sám jsem byl 
při její přípravě!“ 
„Tak jak je možné, že mi chce splnit tři 
přání?“ 

 
„Pane vrchní, mám dvacku, co si můžu 
dát?"  
„Nohy pod stůl." 
 
Přijde Slovák do restaurace a říká:  
„Whisky!“ 
Číšník se zeptá: „ Skotskou?“ 
Slovák: „ Nie, bez kocky....“ 
 
Jsou chlapi v posilovně a vtom zazvoní 
mobil. Muž ho zvedne a žena říká: 
„Miláčku, můžu si koupit ten kabát za 
1500?“ 
„Jasně, že můžeš.“ 
„A ten mercedes za 1 500 000?“ 
„Ano, ten taky.“ 
„Ty jsi báječný. A ten dům za 5 000 000?“ 
„Samozřejmě ano.“ 
„Díky, miláčku, jsi úžasnej!“ 
Muž zavěsí a říká: „Pánové, čí to byl 
mobil?“ 

 
„Tak co, poslechl jste mne a spal jste o 
dovolené při otevřeném okně, pane? Tahle 
fáze astmatu se nemůže podceňovat.“ 
„Ano, pane doktore.“ 
„A obtíže zmizely?“ 
„Ne, jen hodinky, peněženka a jeden 
budík.“    Vojta Najdi 5 rozdílů 
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Extra zprávy slůňáka Marcela 
Víte o tom, že v Česku máme 4 zoologické 
zahrady, kde chovají slona indického? 
Mají ho v Praze, Ústí nad Labem, Liberci a 
Ostravě. 
 
Víte o tom, že deváťáci už mají za sebou 
přijímací testy a připravují si pro nás 
rozlučák? Rozloučí se s námi ve čtvrtek 
27. června. 
 
Víte, jaký má slon charakteristický znak? 
Má přece chobot, kterým je schopný 
zvednout až 1 tunu. 
 
Víte, že žákům školy jsou v rámci tzv. 
šablon od února nabízeny tři nové 
„kluby“? Je to klub anglického jazyka pro 
čtvrťáky, klub robotiky pro šesťáky a klub 
logiky a her pro sedmáky.  
 
Víte, že sloni jsou využíváni lidmi na 
tahání dřeva z pralesa? Kromě práce 
v pralese byli i využívaní ve válkách nebo 
také jako dopravní prostředek. 
 
Víte, že 8. A jela na kole do Ratibořic a 
České Skalice a že 9. A byla koncem 
května na raftech? 

 
Víte, co to je Bastilský slon? Bastilský slon 
je fontána, která se nachází ve Francii.  
 
Víte, že v rámci projektu Ovoce do škol 
dostávají všichni žáci každý čtvrtek nějaké 
ovoce? V poslední době to byla třeba 
meruňka nebo ovocný nápoj. 
 
Víte, že existuje Sloní ostrov? Ostrov se 
nachází nedaleko Antarktidy. 
 
Víte, že ve škole jsou v tomto školním 
roce nové kroužky? Jsou to Šikovné ruce, 
které organizuje paní vychovatelka 
Bajerová, a kroužek Věda nás baví si vzala 
na starost paní učitelka Maixnerová. 
 
Víte, jaká jsou rizika pro člověka, když na 
něho zaútočí slon? Slon vás může udupat. 
Tak si dávejte pozor!             Připravuje PePe  


