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Milí čtenáři, 
držíte v rukou první číslo letošního školního časopisu, který už 14. rokem vydávají 
vždy žáci 8. třídy pod vedením paní Poulové. V názvu našeho časopisu nesmí 
chybět písmena E a X, proto jsme tedy i my přemýšleli a shodli jsme se na názvu 
„Exkluziv“. Na poslední stránce připravujeme rubriku o bezpečnosti na internetu. 
Nevynechali jsme ani minirozhovory se žáky, oblíbené vtipy, luštění a hlavně 
zprávy o dění ve škole a jednotlivých třídách. Co se nevejde do rubriky OKÉNKO 
DO TŘÍD, najdete v rubrice STÁLE SE NĚCO DĚJE. Moc děkujeme za spolupráci 
češtinářům a třídním učitelkám na 1. stupni. V tomto podzimním čísle jsme 
vyzpovídali paní asistentku Hůlkovou a zjišťovali jsme, 
co se přes prázdniny ve třídách změnilo.  

Pěkné čtení přejí za celou redakci Mola, Lála, Dave 
Obrázek: Adéla Polová z 1. A  

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
Ahojky, 
jmenuji se Laura Osikovská a je mi 13 let. 
Mám ráda plavání, hru na keyboard… Můj 
nejoblíbenější film je Sebevražedný oddíl. 
Mám ráda přírodopis, chemii a angličtinu. 
Píšu pro vás zprávy z 1. A. Budu se pod 
články podepisovat „Lála“. 
 
Ahojky, jmenuji se Monika Laštůvková a je 
mi 14 let. Mám ráda své nejlepší 
kamarádky  a mé  nejoblíbenější   zvíře je  
kůň. Mými oblíbenými filmy jsou Harry 
Potter a Pán prstenů. Moje koníčky jsou 
sportovní gymnastika  a ježdění na koních.  
Můj nejoblíbenější předmět je dějepis. 
Budu se podepisovat ,,Mola“. 
 
Ahoj všichni, jsem David Hůlek a znáte mě 
jako Dave. Je mi 14 let. Mám rád hraní 
počítačových her. Ve škole mě baví 
angličtina, matika, vaření a informatika. 
Nemám rád zeměpis a přírodopis.  
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1. A – Poznáváme školu   
Prvňáky učí paní učitelka Tošovská, je jich 
ve třídě dohromady 24 a všichni si moc 
pomáhají. 

 
V září jsme si prošli celou školu, abychom 
v ní nezabloudili. Přivítal nás pan ředitel  
Hlavsa ve své ředitelně. Návštěva byla moc 
milá, každý doslal sladkost.  
Starší žáci nám předvedli, jak se chovají při 
hodinách. Také bychom byli moc rádi, 
kdyby nám starší pomáhali a chovali se 
k nám hezky. O dalších akcích se dočtete 
na jiném místě časopisu. 
 
Matematika nás moc baví a vždy se na ni 
těšíme. Už se učíme počítat a 
seznamujeme se s čísílky.  
 
V českém jazyku jsme začali číst první 
slova i krátké věty. Připravujeme se na 
psaní, nejdříve jsme cvičili prvky písmen. 
Chvíli potrvá, než začneme psát celá slova.  
Vydatně nám pomáhá i dárek od 
Královéhradeckého kraje. Tvořit ze 
stavebnice slabiky a slova nás moc baví. Je 
to zpestření češtiny. 

Máta a Lála 
 

 

 

Minirozhovor s Maruškou 
Krestovou a Nikolkou Žďárkovou 

Na co jste se těšily nejvíce do školy? 
M: Na matematiku. 
N: Na matematiku. 

Kde jste byly na prázdninách? 
M: V Rakousku. 
N: Na Šumavě. 

Trávíš léto u babičky a u dědy? 
M: Ano, bydlí ve městě. 
N: Ano, bydlí na vesnici.  

 

 
Za rozhovor děkuje Máta a Lála 

Obrázek: Jan Loukota 
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2. A – Korálkování 
V září jim přibylo do třídy 5 nových žáků, 
což je docela hodně. Je jich teď 22 (jedna 
žákyně přestoupila na jinou školu). Třídní 
učitelka Markéta Schmoranzová 
spolupracuje s asistentkou pedagoga 
Monikou Čejpovou. 

 
Zatím jsme opakovali látku, protože jsme 
toho mnoho zapomněli, což je naprosto 
pochopitelné, protože o prázdninách se 
má odpočívat. Ale už jsme se vzpamatovali 
a pokračujeme. 
 
V rámci pracovních činností jsme navlékali 
korálky, děti si dělaly náramky na ruku. 
Vzhledem k obrovskému nadšení 
z navlékání jsme vyráběli náramky i další 
hodinu. Myslím, že pokud by děti měly 
prostor a dostatek materiálu, korálkovaly 
by celý den. :-) Ono se to nezdá, ale roz-
víjela se u toho fantazie, vkus,  kombinato-
rika, trénuje se jemná motorika a hlavně 
trpělivost a schopnost domluvit se se 
spolužáky, kteří měli zrovna ten korálek, 
který potřeboval někdo jiný. Mnohým se 
náramek nejednou rozsypal a museli začít 
znovu. Občas byly i slzičky, ale ta konečná 
radost z hotového výrobku byla obrovská. 

 

Jezdíme plavat a proběhlo vánoční focení.  
 

 

 

Minirozhovor  
s Magdalénou Cejnarovou 

Kde jsi byla o prázdninách? 
Byla jsem s mamkou na Moravě. 

Máš nějaký nezapomenutelný zážitek? 
Přespávala jsem u kamaráda Tondy. 

Kde jsi byla nejdál? 
V Praze. 

Na co ses těšila do školy? 
Na nové kamarády. 

Jaký předmět tě baví nejvíce? 
Nejradši mám matematiku. 

 
 

 
*Knedlíček s Omáčkou 
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3. A – Atletika i plavání 
Ve třetí třídě k nám přibyla žákyně Vanesa 
Tancošová, která má rozložený třetí 
ročník. Letos tedy školní rok s paní 
učitelkou Petráčkovou zahájilo 27 žáků. 

 
Hned od prvního týdne jsme začali jezdit 
na plavecký výcvik, který nás moc baví.  
Pátek 13. 9. pro nás nebyl nešťastný, mohli 
jsme si zasportovat na novém povrchu 
městského stadionu v rámci atletického 
dne.  
 
Při hodinách opakujeme učivo z druhé 
třídy. Někomu se násobilka tak trochu 
„vykouřila“ přes léto z hlavy. Ale 
nevzdáváme se, nacpeme ji zpátky . 
 
V hodinách prvouky si povídáme o 
historické i současné Dobrušce. Měli jsme 
projektový den, kdy jsme se šli podívat na 
zajímavá místa našeho města. Při výtvarné 
výchově jsme se snažili nakreslit 
dobrušskou radnici. Myslíme, že se nám to 
moc povedlo. 

  

 

Minirozhovor  
s Kateřinou Majerovou 

Kde jsi trávila letošní prázdniny? 
V Chorvatsku a na Slovensku. 

Tvůj nezapomenutelný zážitek 
z prázdnin? 

  Že jsem byla na houbách. 

Kde jsi byla nejdál? 
V Chorvatsku. 

Na co ses těšila do školy? 
Na spolužáky. 

 
Nikky 

 

Nikky 
Obrázky: Lukáš Hartman, 

Bára Smrčková 
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4. A – Stromy a netopýři 
Ve třídě je 29 žáků, z toho 16 chlapců a 13 
dívek. Třídní učitelka je paní Matyasiková. 
Třídu 4.A najdeme v prvním patře. 

 
Při češtině opakujeme stavbu slova, čteme 
Staré pověsti české a píšeme do sešitu. 
Paní učitelka vybere dva žáky nebo žačky, 
kteří vyvolávají na čtení. Čtení nás hodně 
baví a paní učitelka je na nás hodně moc 
hodná. 
 
Na tělocvik jsme rozděleni na holky a 
kluky. Kluci mají pana učitele Macka a 
dívky paní učitelku Kučerovou. Někdy 
máme rozcvičku na hudbu. Je to moc 
prima. Tělocvik nás moc baví, vždy se 
těšíme na další hodinu. 
 
Na angličtině s paní učitelkou Kučerovou 
hodně píšeme, učíme se, někdy si 
zahrajeme nějakou hru na procvičování. 
Poslední dobou se učíme vazbu there is, 
there are.  
 
Pracovní činnosti nás baví. Paní učitelka 
Hlavsová má skvělé nápady. Minule jsme 
dělali netopýry. S paní Pultarovou jsme 
dělali veselé prsťáčky, závěs na kliku a 
ježka. 

 
Přírodovědu nás učí paní učitelka 
Maixnerová. Učíme se o houbách a o 
stromech. Psali jsme test.  
 

Minirozhovor s Elou Filoménou 
Ouřadovou a Katrinkou 

Tobiáškovou 

Kde jste byly o prázdninách? 
E: Ve Velkých Losinách s babičkou. 

K: V Chorvatsku. 

Kde jste byly nejdál? 
E: V Itálii. 

K: V Chorvatsku. 

Máte nějaký nezapomenutelný zážitek 
z prázdnin? 

E: Udělala jsem salto na trampolíně. 
K: Ano, když jsem si rozrazila hlavu. 

Na co jste se nejvíc těšily do školy? 
Obě: Na kamarády. 

 
Připravili Tragéd a Zrzavej  
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5. A –  Soutěž LOGICO  
Jedna žákyně odešla do ZŠ Opočno, ve 
třídě je 29 žáků, z toho 12 chlapců a 17 
dívek. Třídní je paní učitelka Pultarová, ve 
třídě je asistentka pedagoga M. Hůlková. 

 
Účastnili jsme se nabídky anglických knih i 
sportovního dne na stadionu. Novým 
předmětem je informatika s paní učitelkou 
Sochorovou.  
 
V matematice a češtině opakujeme učivo 
ze 4. ročníku.  
Právě probíhá třídní matematická soutěž 
LOGICO, kdy žáci dostávají úkoly pro 
období: pondělí-pátek, sobota+neděle. 
Procvičují si dovednost řešit úkoly, které 
se objevují v IQ testech. Vyskytují se v nich 
úkoly početní s písmeny a slovy, 
kombinace čísel, s obrázky, hlavolamy, 
bludiště a skládačky. Vyhodnocení této 
soutěže proběhne před Vánoci.  
Žákům se líbí práce s počítačovým 
programem DIDAKTA, kde si procvičují 
slovní úlohy v matematice nebo slovní 
druhy, pády a podobně v češtině. Didaktu 
využíváme především v půlených 
hodinách. 
Při výtvarné výchově jsme tvořili barevné 
listy tiskané vlnou a účes z barevných 
vylisovaných listů. 
Kreslili jsme také 
roztavenými voskový-
mi pastely. Při pra-
covních činnostech se 
věnujeme podzimním 
námětům: tvořili jsme 
ježka (práce s vlnou) a 
jablíčko s červem 
(prošívání). 

 

Minirozhovor  
s Magdalenou Čtvrtečkovou 

 Kde jsi byla o prázdninách? 
V Chlumci nad Cidlinou ve Fajnparku. 

Nejlepší zážitek? 

Na táboře. 

Kde jsi byla na táboře? 
V Prorubkách. 

Jaké bylo téma táboru? 
12 měsíčků. 

Byla jsi někde v zahraničí? 
Na zámku Książ v Polsku. 

 
 

Obrázky: Sára Michalíková, Andrea Czubová 
Připravil: raimbow061  
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6. A – Adapťák na Jurášce 
V 6.A je 28 žáků, 12 chlapců a 16 dívek. 
Z jiných škol k nim přestoupili dvě dívky a 
tři chlapci. Třídní učitelkou je Blanka 
Maixnerová a ve třídě pracuje jako 
asistent pedagoga paní Pavlína Novotná 
Horká. 

 
Tento rok už nemají přírodovědu, tu jim 
nahradil přírodopis a fyzika. Vlastivěda se 
jim také rozdělila na dva předměty, to jsou 
dějepis a zeměpis. 
 
A teď zpátky k výuce. V zeměpisu se učí o 
globusu, obratníku Raka a Kozoroha, 
opakují si střídání dne a noci a dozvěděli 
se, jak vznikl vesmír. 
 
Při hodinách dějepisu s panem učitelem 
Machem probírají pravěk, vývoj staveb a 
bydlení. Také si udělali svůj rodokmen.  
 
Dne 4. 9. jela 6.A na seznamovací kurz 
(adapťák) na Jurášku do Orlických hor, kde 
děti strávily dva dny plné zábavy. Šesťáci 
se prošli na náměstí, kde navštívili Utzův 
mechanický betlém, muzeum starých 
řemesel a také stihli procházku k chatě 
Číhalka. Vždy bylo co dělat, a tak se vůbec 
nenudili. Večer 
měli disko-téku. 
Druhý den po 
výborném obědě si 
ještě zahráli tenis, 
zaskákali na tram-
políně a jeli domů. 
Bylo to skvělé! 

Dave 

Podklady: Kárníková a 
Zrzavá ze 6. A 

Obrázek: Julie Jakicová 

 

Minirozhovor s Klárou Kárníkovou 

Kde jsi byla na letních prázdninách? 
O letních prázdninách jsem byla na táboře. 

Máš nějaký nezapomenutelný zážitek 
z prázdnin? 

Ano, spadla jsem do vosího hnízda. 
 

Kde jsi byla o prázdninách nejdále? 
Nejdále jsem byla v Hradci Králové. 

 
Na co ses do školy těšila nejvíce? 

Nejvíce jsem se těšila na kamarády. 
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7.A – Šupiny a mikroskop 
Do 7. A přibyl nový žák Jan Honek, který 
přestoupil ze ZŠ Deštné, takže je ve třídě 
20 žáků. Jinak paní učitelka Špaňová jim 
zůstává.  

 

Naše třída byla také v Praze. Prohlédli 
jsme si Královskou zahradu, nádherný 
chrám sv. Víta i Zlatou uličku. Počasí moc 
nepřálo, ale stihli jsme i KFC a McDonalda. 
 
Výtvarná výchova – kreslili jsme tuší. U 
obrázku dovolené jsme lepili obrázky a 
dokreslovali. Dělali jsme také výlet. Na 
obrázku vpravo dole je rozbitý předmět. 
Mohly to být brýle, váza nebo něco jiného. 
Přidali jsme nastříhaný barevný papír jako 
střepy. 
 
Tělesná výchova – Na tento předmět mají 
holky paní učitelku Špaňovou. Skákali jsme 
přes kozu a hráli jsme vybíjenou.  
  
LDV – Děláme dechová cvičení a koukáme 
na film a učíme se přednášet básničky. 
 
V dějepise jsme probírali stěhování 
národů, pyramidu středověké společnosti, 
náboženství a islám. Díky panu 
učiteli Machovi máme zábavnou 
hodinu, na kterou se všichni těšíme.  
 
Při přírodopisu jsme začali probírat 
ryby. Pod mikroskopem jsme 
pozorovali šupiny. 
 
 

Zpracovala: Nici 
 
Podklady: Rejzková, Ptáčková a Žabenská 
Obrázek: Eliška Votroubková

 

Minirozhovor  
s Matyášem Stonjekem 

Kde jsi strávil letošní prázdniny? 
Na začátku prázdnin jsem byl na táboře, 

na Slovensku a pak na Baldovci. 

Máš nějaký nezapomenutelný zážitek? 
Spíš ne. 

Kde jsi byl nejdál? 
Na Slovensku a u mě doma. 

Na co ses těšil do školy nejvíce? 
Nejvíce jsem se těšil na příslušníka 

městské policie . 
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7. B – Robotika nás baví  
Do třídy 7.B přibyla nová žačka. Jmenuje 
se Anastasie Turková. Třídní učitelkou je 
paní učitelka Moravcová, která má 7.B 
druhým rokem. V této třídě je nyní 20 
žáků, z toho 10 dívek a 10 chlapců. 
 

Znalosti o Africe - v zeměpise probíráme 
Afriku, máme za sebou už několik 
písemek, i když nejsou všechny s dobrými 
výsledky. 
 

Přibývají nám roky a s tím i školní 
předměty. Polovina z nás šla na ruštinu, 
druhá polovina na němčinu.  
 

Už umíme zdravit: na němčinu máme paní 
učitelku Poulovou, s kterou jsme se učili 
pozdravy, barvy a čísla. Na dokončenou 
látku si napíšeme vždy krátký test. Tyto 
testy jsou zatím jednoduché.  
 

Učíme se písničky: při ruštině zpíváme 
písničky, a dokonce už umíme vyslovovat 
pár slovíček. Máme domácí úkoly, které 
někteří z nás neřeší. 
 

Při výtvarce jsme vytvářeli svůj portrét 
pomocí emoji ikon. Byla to kombinace 
malování a lepení. Bavilo mne to, ráda 
maluji postavy lidí.  
 

Na robotiku máme paní učitelku 
Sochorovou. Je to zábava, prozatím 
pracujeme s počítači. Programu-
jeme. Říkáme mu, co má dělat. Je 
tam postava, kterou směřujeme tak, 
aby splnila to, co má, například 
nakreslit dům. Později budeme 
stavět roboty a na to se moc těším. 

Připravila Tyny 

Obrázky:  
Tereza Novotná, Kamila Pasternáková 

 

Minirozhovor  
s Terezou Šplíchalovou 

Kde jsi strávila letošní prázdniny?  
Na začátku prázdnin jsem byla na táboře a 

potom u babiček . 

Máš nějaký nezapomenutelný zážitek? 
Asi žádný nezapomenutelný zážitek 

nemám. 

Kde jsi byla nejdál? 
Nejdál jsem byla v Chorvatsku. 

Na co ses těšila do školy nejvíce? 
Nejvíc jsem se těšila na spolužáky. 

 
  



       OKÉNKO DO TŘÍD 

11 

8. A – Pravěké malby 
V 8.A je 29 žáků jako minulý rok. Ze třídy 
odešel Dominik Kába a nahradil ho Robin 
Rafael. Přibyly jim nové předměty, a to 
chemie a estetická výchova, která 
nahrazuje výtvarnou výchovu a hudební 
výchovu. Jejich třídním učitelem je pořád 
Jan Macek. V 8.A je 13 žáků, kteří mají 
vadu zraku, a mají mezi sebou 4 leváky. 

 
Průvodce 
První hodiny slohu patřily mediální 
výchově a přípravě mluvního cvičení. Žáci 
si hráli na průvodce. Vytvořili krátkou 
prezentaci vybraného zajímavého místa 
v ČR (např. Pražský hrad, Opočno, 
Neratov, Archlebovy sady, Trosky atd.) a 
potom o něm povídali (text nemusel být 
dlouhý, ale museli ho umět zpaměti). 
Spolužáci je po prezentování hodnotili 
podle zadaných pravidel. Zvládli to všichni. 
 
Estetická výchova 
Žáci kreslili pravěké malby, jež si můžete 
prohlédnout na schodech bez výtahu do 2. 
patra. Práce je bavila, protože si mohli 
zamazat ruce a na konci hodiny bubnovali.  

Připravil Johny 
Průvodce o Hradci Králové prezentuje Bára Zelená 

Obrázek z pravěku vytvořil Tomáš Sládek 

 

Minirozhovor  
s Jakubem Štěpánem 

Kde jsi strávil prázdniny? 
U babičky. 

Tvoje nejlepší vzpomínka z prázdnin? 
Vylétl jsem z trampolíny. 

Na co ses těšil do školy nejvíce? 
Těšil jsem se na všechny lidi ze školy. 

Kde jsi byl o prázdninách nejdále? 
V Polsku. 
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9. A – Obdivovali obrazy 
Do deváté třídy nastoupilo 26 žáků, 
třídním je stále pan učitel Václav Mach. 

 
Při pracovních  činnostech vybíráme 
střední školy,  které nás zajímají a na které 
bychom chtěli jít. V pondělí 16. září jsme 
vyrazili do Rychnova nad Kněžnou na Úřad 
práce, ve škole nás navštívili zástupci z PVC 
Dobruška a z novoměstské průmyslovky.  
 
3. 10. jsme jeli do Prahy, tento rok jsme 
obdivovali díla v Národní galerii. Už 
předem jsme měli za úkol si připravit 
referát k určitému uměleckému směru 
nebo o nějakých památkách, které jsme 
uviděli cestou z galerie. Zastávku a 
rozchod na oběd jsme měli na Václavském 
náměstí. Většina šla do KFC. V KFC byla 
ohromná fronta, tak jsme čekali asi 20 
minut, než na nás přišla řada. Potom jsme 
prošli Vyšehrad. Byla tam krásná vyhlídka 
a na chvilku i vysvitlo slunce, jinak bylo 
poměrně chladno. Vraceli jsme se kolem 
Tančícího domu a kostela sv. Cyrila a 
Metoděje na Karlovo náměstí. K večeru 
jsme dorazili zpět do Dobrušky. 

 

 
V angličtině s panem Machem jsme 
probírali velmi lehký předminulý čas. Je to 
zábavné a všechny to baví. Jednou týdně 
máme konverzační hodinu, hrajeme různé 
hry a naposledy jsme tvořili komiks. 
Popisujeme obrázky, každou hodinu 
píšeme pětiminutovky, probíráme státy 
v Americe. V listopadu nás čekají Scio 
testy, někteří žáci si předplatili také test 
z angličtiny. 

Připravila Mola 

 

Minirozhovor s Vojtěchem Geržou 

Kde jsi trávil prázdniny? 
Na táborech a doma. 

Kde jsi byl o prázdninách nejdál? 
V Řecku. 

Tvůj nejoblíbenější zážitek z prázdnin? 
Čundr na Špičáku. 

Na co ses těšil do školy nejvíc? 
Na své kamarády. 
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Klub logiky a deskových her 
V rámci projektu Šablony 2 se koná na naší 
škole několik klubů – žáci mohou 
komunikovat v angličtině, klub badatelský 
je zaměřen na robotiku a programování. 
Ten náš klub vznikl, aby si žáci procvičili 
svoje mozečky. Jmenuje se klub logiky a 
deskových her a zahájení bylo v pátek 13. 
září. Deskové hry probíhají každý pátek 
pod vedením Jana Macka. Hrajeme tam 
různé hry, například Městečko Palermo. 

 
                                                              Nici 

  

Vješák za školou 

Dne 6. září proběhla akce Vješák za školou. 
Vedoucí Vješáku si pro nás připravili různé 
hry. Na začátku jsme hráli různé soutěže. 
Poté jsme mohli volně chodit po 
stanovištích a zahrát si třeba stolní fotbal, 
just dance nebo si zastřílet lukem. 
Doporučuji, abyste se přišli do Vješáku 
podívat. Vješák je otevřen pro všechny! 
Těší se na vás v druhém patře „U Jelena“. 
                                                                 *Nikky 

Podzimní sběr papíru 18. - 20. září  
Pořadí tříd (podle počtu kg na 1 žáka): 

  Pořadí   Třída   Celkem ( kg)   Na žáka (kg) 

  1.   1.A   1 089   45 

  2.   2.A      799   36 

  3.   3.A      825   31 

  4.   6.A      543        19 

  5.   9.A      411   16 

  6.   7.B      292   15 

  7.   5.A      419   14 

  8.   8.A      271   9 

  9.   4.A      269   9 

 10.   7.A      159   8 

 
Nejlepší žáci: 
   PŘÍJMENÍ A JMÉNO   TŘÍDA    CELKEM  (kg) 

1.  Novotná Klára   2.A   336 

2.  Baláš Lukáš   3.A   324 

3.  Polová Adéla   1.A   294 

4.  Peterová Linda   6.A   204 

5.  Galko  Richard   2.A   190 

6.  Galková Ester   4.A   190 

7.  Matějů Filip   9.A   162 

8.  Žďárková Nikola   1.A   155 

9.  Čejpová Nikola   1.A   146 

10.  Slavíková Linda   1.A   143 

11.  Nejmanová Eliška   9.A   140 

12.  Tomáš Matěj   7.B   127 

13.  Ruszová Jitka   1.A   116 

14.  Kantová Magdaléna   5.A   112 

15.  Stonjek Matyáš   7.A   110 

16.  Hůlková Dominika   2.A   105 

17.  Škraněk Filip   1.A   104  

18.  Czubová Sára   3.A   99.5 

19.  Zrzavý Lukáš   6.A   95 

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili! 

Nici  
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Druháci v kině 
30. září žáci 2.A navštívili divadelní 
představení  O pejskovi a kočičce v kině. 
Pouze naše třída. Dětem se moc líbilo, 
mohli s herci spolupracovat a bylo to 
vtipné. Ale právě ta spolupráce byla 
trochu neřízená, takže nakonec každou 
chvíli někdo z dětí něco vykřikoval i ve 
chvílích, kdy se to nehodilo. Musíme 
pochválit právě žáky naší 2.A, protože se 
chovali velice kulturně a slušně.  
Největší zábava byla potom procházka 
z kina do školy, protože foukal vítr a na 
chodník spadlo mnoho plodů jírovce 
maďala. Museli udělat  pětiminutovou 
přestávku na jejich sběr. Děti využily svoje 
čepice. Místo, aby si ohřívaly uši, nesly si 
v nich spoustu kaštanů.  

Podle podkladů paní učitelky Schmoranzové 
*Knedlíček s Omáčkou

 

 

Atletika na stadionu 
Tři dny v září se sportovalo na stadionu 
v Mělčanech: druhý stupeň měl 12. a 17. 
září prodloužené tělocviky, první stupeň se 
vydal na stadion v rámci atletického dne 
v pátek 13. září. Děti plnily některé 
lehkoatletické disciplíny:  běh na  1500 a 
300 metrů,  sprint na 60 metrů, skok 
daleký a hod kriketovým míčkem. 
V naplánované dny vyšlo i počasí. Velká 
škoda, že to máme na stadion tak daleko! 

Zrzavej, foto J. Pultarová 
 

Rozloučení s 9. A 
Podíváme se na konec minulého školního 
roku, kdy se rozloučila 9. A se základní 
školou programem Co na to rodiče? Šlo o 

vlastní úpravu zná-
mé televizní soutě-
že Co na to Češi? 
Následně nám za-
tancovali, poděko-
vali rodičům a uči-
telům, převzali pa-
mětní listy a oceně-
ní za závěrečné 
práce, rozloučili se 
a odešli se slzami 
v očích. 

Tragéd  



  STÁLE SE NĚCO DĚJE  

15 

Které povolání si vybrat? 
16. září jsme se společně s paní učitelkou 
Novotnou a panem učitelem Machem 
vydali na Úřad práce do Rychnova nad 
Kněžnou, kde nás mile uvítali a seznámili 
nás blíže s výběrem střední školy, protože 
s každým dnem se čas podání přihlášek 
nezastavitelně blíží.  
Na místo jsme přijeli linkovým autobusem. 
Dostali jsme pracovní listy, které nám měly 
pomoci zapamatovat si důležitá data 
podání přihlášek, popřípadě data konání 
přijímacích a talentových zkoušek. 
Dozvěděli jsme se spoustu věcí, jako 
například jakého minimálního vzdělání 
musíme dosáhnout pro vykonávání určité 
profese, jaké druhy středních škol existují, 
co dělat, když nezvládneme přijímací 
zkoušky nebo maturitu, a že musíme zvážit 
nejen svou fyzickou, ale i psychickou 
způsobilost při volbě svého budoucího 
povolání.  
Ke konci projektového dne jsme 
absolvovali orientační profesní testy, které 
nám měly pomoci při volbě střední školy. 
K jednotlivým profesím zde byly připra-
veny podrobné informace, které obsaho-
valy různá odvětví konkrétní činnosti či 
dosažení minimálního vzdělání apod. 
Nazpět jsme se opět vydali linkovým 
autobusem. Poslední vyučovací hodinu 
jsme ještě ve škole věnovali připomenutí 
nejdůležitějších věcí a zhodnocení celé 
akce. 

Lucie Zelená, 9. A 

Dinosauři ve škole 
Sedmáci si tento rok vybírali ze tří 
volitelných předmětů: robotika, divadlo a 
užité výtvarné činnosti. Tentokrát se 
podíváme, co dělají při UVČ.  

V úvodních hodinách se žáci 7. ročníku 
pustili do výroby pravěkých tvorů. Tyto 
modely vznikly z odpadkových kartonů. 
Přidal se také hmyz, který vytvořili 
z barevných izolep. I další činnost všechny 
zaujala – batikovali totiž trička. 

 
 

 
Tyny, foto: V. Hlavsa 

7.B na Pražském hradě 
1. října jsme jeli do Prahy. Když přijel 
autobus, nasedli jsme a vyrazili za zážitky. 
V autobuse jsme dostali pracovní listy na 
doplňování. Jako první jsme navštívili 
Královskou zahradu, ale nejdříve jsme 
museli projít malou kontrolou. Bylo tam 
hezky. Dále jsme pokračovali na Pražský 
hrad, potom také k bazilice sv. Jiří a 
nakonec jsme si prošli Zlatou uličku. 

Tereza Novotná, 7. B 
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Úspěch ve florbale 
Ve čtvrtek 17. října se šesťáci a sedmáci 
vydali na turnaj ve florbale. Byli velmi 
dobří a skončili na prvním místě, a proto 
postoupili do dalšího kola. Už se moc těší, 
pojedou do Rokytnice. O týden později jela 
na turnaj osmá a devátá třída. Bojovali, jak 
mohli, ale přesto skončili na čtvrtém 
místě. 

                                                       Tyny 

Osmáci vyrazili do Prahy 
vlakem 
Dne 1. 10. jela 8.A do Prahy. Jejich 
program se jmenoval „Praha barokní“. 
V Praze nachodili zhruba sedm kilometrů a 
navštívili Strahovský klášter, ve kterém 
viděli knihovnu s 200 000 starými svazky, 
z čehož byla většina rukopisů nebo 
inkunábulí (prvotisků). Potom viděli 
zvonkohru Loreta, prošli Malou Stranu a 
prohlédli si kostel sv. Mikuláše. Poté došli 
k Valdštejnskému paláci a ještě prošli 
Staré Město. Zatímco ostatní třídy jely 
autobusem, osmáci zvolili vlak. Viděli tak 
navíc i Hlavní nádraží, dříve Wilsonovo, 
kde si připomněli osobnost Nicholase 
Wintona. 

Johny 

 
 

Pomáháme zachraňovat 
zvířata 
Žáci první a druhé třídy měli zajímavý 
projektový den - navštívili je odborníci ze 
záchranné stanice divokých zvířat 
v Jaroměři. 
Jak den probíhal v 1. A? Pan Hromádka 
dětem poutavě vyprávěl o zvířatech, která 
ve stanici mají. Děti už teď vědí, jak 
předcházet tomu, aby volně žijící 
živočichové potřebovali záchrannou 
stanici. Přímo ve třídě si děti některá 
zvířátka prohlédly, zaujaly je jejich osudy. 
Společně došli k poznání, jak se 
ohleduplně chovat. Stačí třeba jen 
neodhazovat v přírodě odpadky, protože 
ubližují zvířatům. Děti se pak zamýšlely 
nad svým chováním, uvědomovaly si, co 
mohou změnit, zlepšit.  
Prohlédli si společně stránky záchranné 
stanice – třeba budou zajímat i vás: 
www.zvirevnouzi.cz/zachranne-
stanice/jaromer/. 
Bylo to dobře zvolené téma projektového 
dne, už teď plánujeme, že bychom se zajeli 
koncem školního roku podívat přímo do 
Jaroměře.  

Podle podkladů p. uč. Tošovské 
 

 
  

http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/jaromer/
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/jaromer/
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První školní den 
V pondělí 2. září se do učebny 1.A dostavilo 
nejen všech 24 prvňáčků (12 chlapců a 12 
dívek), ale i jejich početný rodinný 
doprovod. Děti z kroužku flétniček všem 
zahrály, představila se třídní učitelka paní 
Hana Tošovská a pan ředitel Václav Hlavsa. 
Drobné dárečky přišli předat také pan 
starosta Petr Lžíčař, oba místostarostové, 
pánové Miroslav Sixta a Petr Sadovský. 
Nechyběl ani tajemník pan Jan Šťastný.  

foto P. Poulová 

 

Šesťáci v Národním muzeu 
Začátkem října se žáci 6. třídy zapojili do 
Národního testování Scio. V rámci tělocviku 
absolvovali atletický den na stadionu a 
vydali se také na 
poznávací exkurzi 
do Prahy, při které 
prozkoumali nejen 
pražské metro, ale i 
Staroměstské a 
Václavské náměstí, 
Františkánskou 
zahradu a výstavu o 
Keltech v Národním 
muzeu.  

foto P. Poulová 

 

 

V knihovně pro dospělé 
Deváťáci dospěli do let, kdy je třeba 
pomalu vyměnit dětské knížky za odbornou 
literaturu a složitější beletrii. 24. října proto 
zavítali do knihovny v Dobrušce, konkrétně 
jejího oddělení pro dospělé. S jeho 
chodem, výpůjční dobou a stručnou historií 
je seznámila paní Veronika Sazimová.  
Žáci v letošním roce pracují na své 
závěrečné práci, jejímž cílem je tvorba 
souvislého, strukturovaného textu. Jednou 
z podmínek jejího úspěšného sepsání je 
také práce s knižními zdroji, jejich 
interpretací a citací. Také proto se někteří 
žáci v knihovně registrovali a využijí tak 
jejích služeb při vypracování své práce. 

zdroj: www.zspulicka.cz, foto V. Mach 

 
Obrázek: Eliška Nejmanová, 9. A 

 

http://www.zspulicka.cz/
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Rozhovor  

s Michaelou Hůlkovou 

 
 
Paní Hůlková pracuje  na naší škole 
od května 2019. Potkat ji můžete 
v 5.A, kde působí jako asistentka 
pedagoga. 
 
Jak jste se dostala k práci asistentky 
pedagoga? 
Úplnou náhodou. Byla jsem 
oslovena pracovníkem školy a udělala 
jsem si potřebný kurz. 

Co vlastně Vaše práce obnáší? 
Asistent pedagoga je asistent učitele. 
Spolupracuji s paní učitelkou co se týče 
příprav na hodiny, pomáhám ve třídě 
dětem, které zrovna potřebují s něčím 
pomoci. Neví si třeba rady se 
zadanými úkoly, potřebují se ujistit, 
zda pracují správně apod. 
 

 

Co jste studovala za školy? 
Mám střední školu s maturitou obor 
Management obchodu a služeb, rok 
jsem studovala angličtinu na jazykové 
škole a pak jsem působila 2 roky na 
vysoké škole ekonomické. Tu jsem ale 
nakonec nedodělala a odjela jsem do 
zahraničí pracovat jako au-pair. 
 
Baví vás tato práce?  
Ano, baví. Už pár let fotím děti a 
vždy mě nabíjí pozitivní energií. Tak je 
tomu i ve škole, i když přiznávám, že 
jsou dny, kdy se cítím naopak 
„vyšťavená“. Všichni učitelé sklízí můj 
velký obdiv. 
                                                    Za rozhovor děkuje*Laura* 

 

Čtete knížky v angličtině? 
12. září se na škole opět ve spolupráci 
s Veronikou Špačkovou z Kostelce nad 
Orlicí uskutečnila prezentace knížek 
v angličtině od nakladatelství USBORNE. 
Během vyučování si jednotlivé třídy po 
skupinách byly 
knihy prohlédnout a 
prolistovat. 
Prodej knih proběhl 
v odpoledních hodi-
nách během tříd-
ních schůzek. Škola 
díky této akci rozšíří 
nabídku anglických 
knih ve školní kni-
hovně, která dnes 
obsahuje už dvacet 
titulů různých žánrů. 

raimbow061  
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Tajenka 

    1           
 

  2           
   

  3             
  

4               
   

  5           
   

6                     
 

1. Černobílé zvíře, které jí bambus. 

2. Jablko je druh…… 
  3. Zvíře, které v zimě spí. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázkové 
sudoku 
Doplň šest obrázků tak, 
aby byl v každé řadě,  
v každém sloupci a 
v každé šestici 
 vždy jeden. 

Máta

4. Výtvory dětí, které visí na nástěnkách ve škole. 

5. Zvíře, které leze po stromech a jí banány. 
 6. Předmět, ve kterém se počítají příklady. 
  

 Adéla Čtvrtečková, 8. A 
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Nicholas Winton 
Žáci 7.A, 7.B, 8.A a 9.A byli v kině na 
dokumentárním filmu o Nicholasu 
Wintonovi, což byl britský úředník, který 
před 2. světovou válkou zachránil šest set 
šedesát devět židovských dětí. Dokument 
nese název Síla lidskosti. Film režíroval 
Matej Mináč. Winton o svém činu nikomu 
neřekl. Zjistila to až jeho manželka, když 
v roce 1988 při úklidu půdy našla Knihu 
výstřižků.  
Winton zemřel v roce 2015 a dožil se  
úctyhodných sto šesti let. Jeho  „rodina“ se 
rozrostla na více než pět tisíc dětí. Winton 
dostal několik ocenění, např. Řád T.G. 
Masaryka. Řád mu předal v roce 1998 
prezident Václav Havel. Nicholas Winton 
dostal dvě nominace na Nobelovu cenu za 
mír.  

 

 Kvíz o Nicholasu Wintonovi 
1. Kolik dětí zachránil? 

a) 666 
b) 669 
c) 996 

 
2. Kolika let se dožil? 

a) 109 
b) 100 
c) 106  

 
3. Jak se jmenuje film o Nicholasu 

Wintonovi, který žáci viděli? 
        a) Kniha výstřižků 
        b) Síla lidskosti 
        c) Nickyho rodina 
 
4. Jak se jmenuje režisér dokumentu? 

a) Václav Havel 
b) Matej Mináč 
c) T. G. Masaryk 

 
Řešení na straně 23 

 
   *Tragéd a Knedlíček 

Obrázek Nicholas Winton na Pražském hradě 
v roce 2007 je převzat z Wikipedie 

 

Najdi 7 rozdílů  
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Kvíz o škole 
1. Kolik má naše škola učitelů? 

a) 50 
b) 18 
c) 9 

2. Jak se jmenuje ředitel/ka školy? 
a) Petra Poulová 
b) Josef Frýda 
c) Václav Hlavsa 

3. Kam se jezdí každé dva roky? 
a) Chorvatsko 
b) Rusko 
c) Itálie 

 

 

4. Kdo je třídní učitel/ka 8.A? 
a) Blanka Maixnerová 
b) Jan Macek 
c) Božena Moravcová 

5. Co NEučí pan učitel Macek ? 
a) Angličtinu 
b) Tělocvik 
c) Informatiku  

*Knedlíček  
 

Řešení na straně 23. 
 
 

Kreslený vtip 
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Vtipy 
Pepíček ještě neumí říct R a jde si do 
Zverimexu pro vydru. Když vyjde 
z obchodu, zastaví ho dva policajti a ptají se 
ho: „Pepíčku, co to tady tak smrdí?“ 
A Pepíček odpoví: „Vydva!“ 
 
Učitelka hudebky zrudla: „Pepíčku, 
autorem mše vánoční byl Jan Jakub Ryba, 
ne DJ Fish.“ 
 
„Pepíčku, jak je možné, že máš stejný počet 
chyb jako tvůj soused?“ 
 „To je prosím jasné – oba máme stejnou 
paní učitelku!“ 
 
Jde takhle večer blondýna po chodníku a 
uvidí na lampě inzerát: „Prodáme byt  3+1, 
prosíme zájemce, aby jen zaklepali.“ 
Najednou jde okolo policajt a ptá se  
blondýnky, klepající na lampu: „Copak 
děláte?“ 
Blondýnka: „Ale, visí tu inzerát, a tak 
zkouším, jestli mi otevřou.“  
Policajt se podívá na lampu a říká: „Ale 
svítěj, takže by měli  být doma.“ 

 
Bruneta, černovláska a blondýna jdou do 
nebe. U brány je potkal sv. Petr a povídá: 
„Když přejdete  1000 schodů a nezasmějete 
se vtipu, jdete do nebe, ale když se 
zasmějete, spadnete do pekla.“ 
 Na 150. schodě se zasměje bruneta a 
spadne do pekla. Na 350. schodě to 
nevydrží černovláska, zasměje se a spadne 
do pekla. Na 999. schodě se zasměje 
blondýnka a Bůh jí povídá: „Do Prčic, proč 
se směješ, vždyť jsem žádnej vtip neřekl.“  
A blondýnka odpoví: „Já vím, ale mně došel 
teprve ten první vtip.“ 
 
 

Ve výtahu jedou hloupá blondýnka, chytrá 
blondýnka a vodník. Kdo se zachrání, když 
výtah spadne? 
Hloupá blondýnka, protože vodník a chytrá 
blondýnka jsou pohádkové postavy. 
 
Týmy blondýnek a brunetek hrají proti 
sobě fotbal. Brunetka dá gól a křičí: „Jedna 
nula!“ Za chvíli dá gól blondýnka a křičí: 
„Dvě nuly!“ 

Máta       
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Co to proboha je? 
Rhybaření je způsob podvodu, kdy se 
podvodník snaží získat přístup k tvým 
údajům, třeba na sociální sítě, do mailu 
nebo k internetovému bankovnictví.  
 
Poprvé bylo rhybaření ve větším množství 
registrováno v roce 1996. 
 
Útočníci se převážně zaměřují na 
zákazníky bank a on-line platebních 
služeb.  

 
Další z hlavních cílů současného phishingu 
jsou sociální sítě, díky odcizeným účtům si 
útočníci získají další oběti. Nejvíce 
ohroženi jsou důvěřiví uživatelé, tedy i 
děti. 
 
Existuje i telefonický phishing, kdy ti 
někdo může zavolat a předstírat, že je 
z banky. 
 

Jak budu v pohodě? 
1. Stačí kontrolovat adresu webu a 

gramatiku (tzn. jestli v textu nejsou 
„nečeská“ slova a pravopisné chyby). 

 

2. Pokud narazím na podvod, nahlásím 
ho dotyčné společnosti. 

 

3. Nikdy nikomu nesděluj své   
přihlašovací jméno a heslo. 
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Vítej na poslední stránce Exkluzivu. 
Tento rok se zde seznámíš se 

zásadami bezpečnosti na internetu.  
Dnes to bude: 

Phishing neboli Rhybaření 
 

Četli jste pozorně? 

Co je to phishing? 

a) Psaní 
s neznámým na 
sociální síti 

b) Podvádění 
v počítačové hře 

c) Způsob podvodu, 
kdy se podvodník 
snaží získat přístup 
k údajům 
 


