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Milí čtenáři, 
držíte v rukou druhé číslo letošního školního časopisu. Škola je na titulní stránce  
ještě podzimně vyzdobena a připomíná 30. výročí 17. listopadu. Obsah čísla je 
naladěn už ve vánočním duchu, blíží se vánoční prázdniny a potom silvestr. 
V rozhovorech jsme se žáků ptali, jak tráví Vánoce a co si přejí pod stromeček. 
Neměli byste přehlédnout okénka do tříd a rozhovor s panem Leošem Dragúněm, 
šéfredaktorem Dobrušského zpravodaje. 

Pěkné čtení přejí za celou redakci Zrzavej chlup, Nikky a Tyny 
 

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 

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

 
Čauko, jsem Matěj, je mi 14 let. Moje 
nejoblíbenější jídlo je řízek se salátem. 
Harry Potter je moje srdcová knížka. Ve 
škole mě baví ruský jazyk. Rád plavu a 
v poslední době běhám Gladiátor race. A 
budu se podepisovat Zrzavej chlup.  
 
Ahoj, jmenuju se Kristýna Domáčková a je 
mi 14 let. Mezi mé koníčky patří národní 
házená a plavání. Moje nejoblíbenější jídlo 
je sushi. Nejoblíbenější předmět je pro mě 
zeměpis a fyzika, naopak nemám ráda 
dějepis a matematiku. Svoje články budu 
podepisovat přezdívkou „Tyny“. 

 
Čus! Jmenuji se Nikola Pohlová a je mi 14 
let.  Píšu pro vás zprávy z 3. A a znáte mě 
pod přezdívkou Nikky. Miluju jídlo a 
spánek. Ve škole mě baví estetická 
výchova, vaření a chemie.  Nemám ráda 
fyziku a matematiku. 
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1. A – Dárečky od Mikuláše 
Prvňáky navštívil Mikuláš s andělem a 
čertem a rozdali všem dárečky. 

 

Matematika nás moc baví a vždy se na ni 
těšíme. Už se učíme 
počítat a seznamu-
jeme se s čísílky.  
V českém jazyku se 
děti učí psát pís-
mena a někteří už 
skoro umí číst a 
psát. 

 
Čertovský den si žáci moc užili. Celá třída 
byla hodná a Mikuláš věděl, že ve třídě jsou 
milé a pracovité děti, nic pro čerty. Prvňáci 
dostali pochvalu za to, že tak brzy zvládli 
stát se školáky. Dokáží již hezky zdravit, 
neběhají po chodbách, uklízí si v penálu, 
v lavici i v aktovce, nezapomínají úkoly, 
poslouchají pokyny, chovají se přátelsky, 
ohleduplně a pěkně pracují v hodině. 
Občas sice někdo zazlobí, ale Mikulášovi 
slíbili, že se polepší. Všichni moc hezky 
spolupracují a paní učitelka je s nimi moc 
spokojená. Žáci se těší na výuku a rádi se 
učí poznávat nové věci. 
 

 

Minirozhovor s Adélkou Polovou 

Jaká je tvoje oblíbená vánoční pohádka? 
Moje oblíbená pohádka je Mrazík  

Jaké je tvoje oblíbené vánoční cukroví? 
Doma pečeme vánoční koláče a mamince 

pomáhám při pečení. 

Máš doma adventní kalendář?  
Kalendář mám u babičky i doma. 

Co si přeješ pod stromeček? 
Od ježíška si přeji roztomilého pejska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S pomocí paní učitelky Tošovské zpracovaly: 
Máta a Lála 

Obrázek: Barunka Šmídová   
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2. A – Kurz plavání výhodou 
Plavání jsme využili na závodech, na 
kterých jsme zvítězili. 

Plavání jsme úspěšně zakončili a začali jsme 
chodit do tělocvičny. Kurzy plavání jsme 
zúročili na závodech, které se konaly 26.11. 
v dobrušském plaveckém bazénu. Ve 
štafetě naše třída zvítězila. 
 
8. 11. jsme navštívili Dům dětí a mládeže 
v Dobrušce, kde se konaly Martinské trhy. 
Koupili jsme si tam nějaké drobnosti. 
V praxi jsme si procvičili matematickou 
gramotnost. 
 
V českém jazyce jsme si napsali první 
čtvrtletní práci na druhy vět, slova a slabiky.  
V matematice jsme psali na sčítání a 
odčítání do 20. S rychlejšími dětmi řešíme 
logické úlohy, např. sudoku, skryté obrázky 
a magické čtverce. 
 
Nevynechali jsme ani přípravu na Mikuláše 
s čertem a andělem nebo na pěveckou 
soutěž Pulický vrabec.  

Podle podkladů paní učitelky Schmoranzové 
*Knedlíček s Omáčkou 

Obrázek: Sára Mrouéová 

 

Minirozhovor  
s Dominikou Hůlkovou 

Máš adventní kalendář? 
Ano, s čokoládou. 

 Dodržujete vánoční tradice? 
Asi ne, jenom zdobíme stromeček. 

Jezdíte k příbuzným? 
Ano, k babičce. 

Co si přeješ pod stromeček? 
Chtěla bych panenku Barbie. 

Máš nějakou oblíbenou vánoční pohádku 
nebo film? 

Mám ráda pohádku Tři bratři. 
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3. A – Víkendy s Jonatánem 
V hodinách čtení jsme se dozvěděli více o 
žácích 3. B, konkrétně o Machovi, 
Šebestové, Horáčkovi a Pažoutovi. Ve škole 
i mimo ni zažívali spoustu dobrodružství. 
Stejně jako my ve 3. A. 

Při češtině se paní učitelka snaží „nacpat" 
nám do hlavy vyjmenovaná slova. Paní 
učitelka bojuje statečně a my se její snaze 
trošku bráníme :-). 

V matematice se pouštíme do počítání do 
tisíce. To bude také „mazec", ale my to 
zvládneme. Snad budeme mít v pololetí 
lepší známky než Horáček s Pažoutem. 

Nezapomínáme ani na Jonatána, který nás 
ve třídě pozoruje a drží nám palce. Za 
odměnu si ho někdo z nás bere na víkend 
domů. Nejen že si Jonatán užívá 
víkendovou návštěvu, ale také se vrací 
v pondělí do třídy s další napsanou 
stránkou ve svém psím deníčku.  

Dne 25. 11. nám přibyl do třídy nový žák. 
Jmenuje se Nikolas Bartoš a je velmi 
šikovný na tělocvik. 

Při výtvarné výchově a pracovních 
činnostech jsme tvořili práci do soutěže 
pořádané DDM v Dobrušce na téma: Jak 
vypadá správný anděl. Doufáme, že se 
práce budou líbit. 
 
Obrázek: Lucie Mědílková

 

Minirozhovor  
s Lukášem Balášem 

Jaké je tvoje oblíbené vánoční cukroví? 
Nejradši mám linecké. 

Dodržujete nějaké vánoční zvyky? 
  Ano, pouštíme lodičky a krájíme jablko. 

Kde a s kým trávíš vánoční svátky? 
S mamkou a babičkou v Opočně. 

Co si přeješ k Vánocům? 
Nejvíc si přeju lego. 

A tvoje oblíbená vánoční pohádka? 
Ne zrovna vánoční, ale mám rád Bezzubku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

S pomocí paní učitelky Petráčkové  
připravila Nikky  
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4. A – Vlastivědné filmy 
Do 4. třídy přibyla nová žákyně Kristýna 
Bartošová, a tak je nás ve třídě třicet. 

 
Ve výtvarné výchově jsme 
vyráběli andílky a dýně, 
také jsme malovali a 
obtiskovali listy. Zmínili 
jsme se i o pohádkových 
postavách. 

Při hudební výchově jsme se učili novou 
písničku. Moc se nám ta písnička líbí a chtěli 
bychom se ve zpěvu zlepšovat. 

Na vlastivědu máme pana učitele Frýdu. 
Chvíli pracujeme v pracovním sešitu. Vždy 
nám výuku zpestří krátkými filmy.    

Na dopravní výchovu máme paní učitelku 
Kučerovou. Učíme se, jak se správně chovat 
na chodníku a na silnicích.  

 Na tělocvik máme paní učitelku 
Kučerovou. Je to ta nejlepší učitelka. Dělá 
nám opičí dráhy. Také hrajeme různé hry a 
děláme rozcvičky.  

Nedávno jsme se v matematice naučili dělit 
trojcifernými čísly se zbytkem. Také jsme 
psali i čtvrtletku. 

Připravil Tragéd a Zrzavej chlup 
Obrázek Katrin Tobiášková 

Foto z Čertovského dne P. Poulová 

 

Minirozhovor s Jirkou Voglem 

Co si přeješ k Vánocům? 
Přeju si nový mobil. 

Kde trávíš Vánoce? 
Trávím je s rodiči doma. 

Dodržujete nějaké tradice? 
Ano, pouštíme skořápky na vodu. 

Jakou vánoční pohádku máš nejraději? 
Anděl Páně 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Naši třídu navštívil pan Josef Lukášek a 
společně jsme si povídali nejen o čertech, 
ale také o jeho Pohádkách z Orlických hor i 
o tom, jak se pohádky vůbec píší.   
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5. A – Stavíme z Merkuru  
Devět žáků bylo 26. listopadu na plavecké 
soutěži a obhájili 3. místo za štafetu. 

V matematice páťáci rýsují rovnoběžky, 
kolmice, kružnice a trojúhelníky. 

O češtině pracují s programem Didakta a 
využili barevné karty s určováním vzorů, 
díky kterým si každý plní úkoly svou 
rychlostí. 

Stejně jako čtvrťáci měli čtyřhodinový 
projekt o psaní pohádek se spisovatelem 
Josefem Lukáškem, který je známý 
pohádkami z našeho okolí. 

Při pracovních činnostech také stavěli 
vlastní projekty ze stavebnice Merkur, učili 
se pracovat se dřevem, zatloukat hřebíky, 
pracovat s vlnou a poté si vyrobili pavučinu 
s pavoučky. 

Připravili: Horny a Raimbow061 

 

Minirozhovor s Barborou 
Hůlkovou a Terezou Šálovou 

Na co se na Vánoce těšíte nejvíce? 
B: Na dárky. 
T: Na dárky. 

Jaké je vaše nejoblíbenější cukroví? 
B: Vanilkové rohlíčky. 

T: Pusinky. 

Dodržujete nějaké tradice? 
B: Pouštíme lodičky. 

T: Krájíme jablko. 

Co si přejete k Vánocům? 
B: Nové kolo. 

T: Nové oblečení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připravili: Dave a Horny  
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6. A – Příprava na Vánoce 
V šesté třídě se už od listopadu pilně 
připravují na Vánoce. V hodinách výtvarné 
výchovy vytvářeli z papíru domečky, kostel, 
hvězdičky, komety, zvonečky a také 
stromečky. 

 
Ve výchově ke zdraví se šesťáci učí o rodině, 
rodinných vztazích a příbuzenstvích. Při 
občanské výchově začali probírat, jak se 
mají správně učit.  
 
Dějepis je prý jeden z nejoblíbenějších 
předmětů šesté třídy, probírají 
Babylonskou říši. Dozvěděli se například, 
jak vypadá klasické babylonské město a 
babylonská věž. 
 
Během hodiny výtvarné výchovy si několik 
děvčat ze 6.A připravilo šablony na výzdobu 

vánoční nástěnky. 
Tématem byla 
vánoční vesnička. 
Dívky si obrázky 
pečlivě vystříhaly a 
při hodině pracov-
ních činností ná-
stěnku v 1. patře 
naší školy krásně 
ozdobily. Velký dík 
patří Lence 
Popelkové, Tereze 
Ficencové, Šárce 
Krajčovičové a Julii 
Jakicové. 

 

Klidné a pohodové Vánoce přejí všem 
žákům, učitelům a zaměstnancům školy 
žáci 6. A spolu s paní učitelkou 
Maixnerovou a paní asistentkou Novotnou. 

 

Minirozhovor s Šárkou 
Krajčovičovou 

Jaké je tvoje oblíbené vánoční cukroví? 
Vanilkové rohlíčky. 

Dodržujete nějaké vánoční tradice? 
Začínáme jíst večeři, až když začne zářit 

první hvězda. 

Kde a s kým trávíš vánoční svátky? 
Doma s rodinou. 

Je něco, co ti na Vánocích vadí? 
Nic mi nevadí. 

Jaká je tvoje oblíbená pohádka? 
Tři oříšky pro Popelku.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Připravil: Dave 
Podklady: Vomáčková, Hušková, Ovčariková 
Foto: o projektovém dnu u vojáků čtěte na str. 14 
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7. A – Samé testy 
V 7. A se připravují na Vánoce. Zatím ale 
píšou samé testy. Také o výtvarné výchově 
začínají vyrábět obrázky s vánočními 
motivy, které budete moci vidět, až budou 
vystavené. 

 

O matematice momentálně probíráme 
sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. 
Také procvičuje hledání v tabulkách. 
 
Na tělesné výchově jsme teď s paní 
učitelkou Špaňovou dělali gymnastiku, 
hlavně kotrmelce, šplhání. Byli jsme i na 
hrazdě. 
  
Ve fyzice se právě učíme grafy k pohybu. 
Nedávno jsme psali čtvrtletní test, který 
nedopadl zrovna nejlépe. Celkově není 
v naší třídě fyzika moc oblíbená. 
 

Florbalisté stříbrní v kraji 
15. listopadu jsme se v Rokytnici zúčastnili 
okresního kola ve florbalu. Docela dost se 
nám dařilo, kluci hráli dobře. Pan Frýda měl 
radost a my také. Dali nám medaile a velký 
pohár. Z 1. místa jsme postoupili do 
krajského finále, které se konalo 29. 
listopadu v Hostinném. Chtěli jsme si 
hlavně zahrát, uspět tady nebylo snadné. 
Nakonec jsme obsadili krásné druhé místo. 
GRATULUJEME! 
 
Složení úspěšného týmu: 
Matyáš Stonjek, Tadeáš Černý, Adam Hušek, 
Erik Fiala, Benjamin Králíček, Josef Frýda 
Michal Dusílek, Václav Pithart, Lukáš 
Syrovátko, Patrik Vaněk, Viktor Slavík, Lukáš 
Zrzavý 
Matyáš Dušánek 

Zpracovala: Nici 

 

Minirozhovor  
s Markem Smolou 

Jaké je tvoje oblíbené vánoční cukroví? 
Nejvíce mi chutnají perníčky. 

 
Kde a s kým trávíš vánoční svátky? 

Vánoční svátky trávím s rodiči doma. 

Jaká je tvoje oblíbená vánoční pohádka? 
Určitě Mrazík. 

Dodržujete u Vás doma nějaké vánoční 
tradice/zvyky? 

Ano, pouštíme lodičky na vodu. 
 

Co si přeješ k Vánocům? 
Moc si přeju nové kolo. 
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7. B – Čteme časopis Gate 
V 7. B se začali na Vánoce chystat tím, že si 
losovali, komu budou letos dávat dárek pod 
stromeček. Všichni už se moc těší. 
 

V hodinách přírodopisu bereme vodní 
ptáky. Přírodopis máme rozdělený tak, že 
když dobereme látku, tak si napíšeme 
písemku. Někdy dostaneme i pracovní listy 
a pracujeme s nimi. 
 
V angličtině jsme začali probírat have/has, 
do toho jsme dostali nové časopisy Gate, ze 
kterých jsme psali dva testy. Jeden z toho 
byl na poslech a ten druhý čtení. Recitovali 
jsme také anglickou báseň. 
 

Na tělesnou výchovu byla holkám přidělena 
paní učitelka Špaňová.  Rozcvičku a nástup 
má vždy ta, co je na řadě podle abecedy. A 
potom nám paní učitelka řekne, co budeme 
dělat. 
 
Při hodinách LDV bychom měli říkat 
naučené texty nebo básně. Už minule jsme 
zkoušeli mluvit před třidou, abychom se 
zbavili trémy. Kromě recitování a hraní scén 
se věnujeme také historii divadla. 
 
Výroba formule je těžší, než se zdá. 
Všechno musíme přesně řezat, jinak nám to 
nemusí vyjít. Žáci už 
se těší, až to budou 
mít hotové. 

Připravila: Tyny 
Podklady: Marešová, 
Dragounová, Tran 
Obrázky na téma 
POHROMA nakreslily a 
krepovým papírem 
dotvořily:  
A. Moravcová, V. Mílová 

 

Minirozhovor  
s Albínou Dragounovou 

Máš nějaké oblíbené cukroví?                  
Žádné nemám, je jedno jaké.    

                                   
Kde a s kým budeš trávit svátky? 
Přijede mi kamarádka, takže s ní. 

 
Dodržujete nějaké vánoční tradice? 

Ne, žádné tradice nedodržujeme. 
 

Je něco, co ti na Vánocích vadí? 
Že všichni se těší jenom na dárky. 

 
Co si přeješ? 

Přeju si mobilní telefon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



       OKÉNKO DO TŘÍD 

11 

8. A – Málo času, hodně práce 

Hodina chemie na gymnáziu 
Žáci byli dne 18. 11. v laboratoři na 
dobrušském gymplu, kde si zkoušeli 
rozdělit směs vody a manganu pomocí 
destilace. Nejdříve si sestavili aparaturu a 
potom zapalovali kahan a regulovali 
plamen. Destilace je bavila a určitě by si ji 
zkusili rádi znovu. 
 

Mediální den v 8. A  
15. 11. 2019 přišel do školy Mgr. Leoš 
Dragúň, který je pro ty z vás, kteří neví, 
šéfredaktor Dobrušského zpravodaje a je 
také tiskový mluvčí města Dobrušky. 
Žákům 8. A říkal, jak postupovat 
s časopisem, a pomáhal jim o čem a jak 
psát. Prozradil i něco o sobě a řekl, že 
novinařina je práce velmi časově i 
psychicky náročná. Člověk k ní musí mít 
vztah. Říkal jim, jaké psát titulky, na co se 
zaměřit a na co si dát pozor. Všem žákům 
odpověděl na jejich dotazy a byl velmi 
vstřícný.  
Jeho návštěva byla dle mého velmi 
přínosná pro nás všechny, a proto mu tu i 
děkuji, jelikož vím, že se mu časopis 
dostane do rukou. Pokusíme se držet jeho 
rad a děkujeme za jeho připomínky 
ohledně toho, co vylepšit. 
  

Rozhovor s L. Dragúněm najdete na str. 15.  

Připravil Johny, foto P. Poulová 

 
Časopis se účastní každý rok soutěže Školní 
časopis roku. Zatím nejlepšího umístění 
v celostátním finále dosáhl NEXT (školní rok 
2010/2011), ale podle posledních zpráv 
nedopadl špatně ani loňský časopis EXTRA. 
Podrobnosti přineseme v příštím čísle .  

 

Minirozhovor  
s Danem Horkým 

Máte doma nějaké vánoční tradice? 
Ano, vždy při štědrovečerní večeři vidíme 

zlaté prasátko. 

Máš nějaké své oblíbené cukroví? 
Mám rád perníčky. 

Co si přeješ k Vánocům? 
Model vlaku, protože už od mala mám rád 

vlaky. 

Koukáte o Vánocích na nějaký oblíbený 
film/pohádku? 

Nejspíš na Mrazíka nebo Griswoldovi.  
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9. A – Scio testy   
Každým rokem si žáci 9. třídy ověřují své 
znalosti z matematiky, českého jazyka a 
případně i angličtiny ve Scio testech. Ke 
konci testu žák zjistí, kolik procent má 
úspěšnost ve svém testu. Poté se mu objeví 
také tzv. percentil. To znamená, jak moc byl 
úspěšný v porovnání se žáky z celé 
republiky. Ani letos tomu nebylo jinak.  
Ve středu 6. 11. jsme byli seznámeni s tím, 
jak vše funguje, dostali jsme přístupová 
hesla a napsali jsme si první dotazník. 
Již ve čtvrtek 7. 11. jsme psali test 
z obecních studijních předpokladů, který se 
zabýval matematikou a českým jazykem. 
Mnohým z nás se podařilo napsat test nad 
padesát procent úspěšnosti, což je výborný 
výsledek. 
Z českého jazyka jsme byli zkoušeni 
v pondělí 11. 11.  Průměr ve třídě nebyl 
špatný a mnozí z nás test považovali za 
poměrně snadný. 
Oříškem pro nás však byla matematika, 
kterou jsme si napsali ve čtvrtek 14. 11. 
Jednomu z žáků se podařilo dosáhnout 
výsledku sto procent! 

Zpět do roku 1989 
Dne 21. listopadu nám pan učitel Mach 
připravil čtyřhodinový projekt, na kterém 
jsme probírali události z roku 1989. K této 
události pozval jednoho pamětníka, 
konkrétně profesora hradecké fakulty pana 
Zahradníka, díky kterému jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavých věcí. Tři hodiny jsme se 
věnovali projevu pana Zahradníka, při 
kterém jsme vyplňovali pracovní listy. 
Čtvrtou hodinu jsme věnovali práci ve 
skupinách, na kterou jsme se měli zčásti 
připravit doma. 

 

 

Minirozhovor s Radkem Hejzlarem 

Máš adventní kalendář? 
Ještě ne, ale mamka mi ho koupí. 

Co máš na Vánocích rád? 
Mám rád vánoční výzdobu a stromky. 

Co si přeješ pod stromeček? 
40 bodů do tabulky, 2 výhry v derby a aby 

prodej sekaček v Mountfieldu klesl o 
polovinu . 

Je něco, co nemáš na Vánocích rád? 
Když mi mamka nutí cukroví, vánoční 

úklid, chození do školy 22. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Knedlíček 

 

 
Připravila Mola, texty Lucie Zelená z 9. A 
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Recitační soutěž 2. stupně 
Ve čtvrtek 21. 11. se vybraní žáci druhého 
stupně účastnili recitační soutěže. Byli 
rozděleni na dvě kategorie, 6. a 7. třída a 8. 
a 9. třída. Všem se to moc povedlo a učitelé 
měli problém vybrat jen několik nejlepších. 
Proto se v první kategorii umístilo hned 5 
žáků. 1. místo obsadila Klára Kárníková, 2. 
Matyáš Stonjek a 3. Adéla Moravcová a 
Anežka Michlová. Eliška Rejzková dostala 
cenu poroty a Anežka Michlová ještě cenu 
diváků. Ve druhé kategorii se první umístil 
Vojtěch Gerža, druhá Nicol Ježková a třetí 
Jakub Šála. Cenu diváků získal Radek Hejzlar.  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

*Knedlíček, foto V. Mach 

Den bez telefonů 
Dne 20. listopadu se na českých školách 
uskutečnil den bez mobilních telefonů, naše 
škola se samozřejmě zapojila také, ale 
většina žáků to moc dlouho nevydržela. 

Dave 

 

Školní kola olympiád 
13. listopadu se přihlášení žáci z 8. A a 9. A 
účastnili dějepisné olympiády na téma 1. 
světová válka a první republika 
v československých zemích.   
 

1. Petr Čáp 42 b. 

2. Jakub Šála 41 b. 

3. Vojtěch Španiel 36 b. 

3. Václav Mach 36 b. 

3. Petr Hartman 36 b. 

4. Tomáš Hlavsa 35 b. 

5. Eliška Nejmanová 33 b. 

6. Jan Tomáš 31 b. 

6. Radek Hejzlar 31 b. 

7. Vojtěch Gerža 28 b. 

Dále se zúčastnili Adam Kovář, Daniel Horký, Filip 
Matějů, Jakub Čejpa, Vojtěch Kaván, Jakub 
Štěpán, David Filip a Lukáš Tošovský. 

 
25. listopadu se na škole uskutečnilo školní 
kolo olympiády z českého jazyka pro žáky 8. 
a 9. ročníku. Olympiáda měla dvě části, a to 
testovou a slohovou. 

1. Adéla Kubalová 38 b. 

2. Lucie Zelená 37 b. 

3. Vojtěch Kaván 34 b. 

3. Eliška Nejmanová 34 b. 

4. Adam Pekárek 32 b. 

5. Petr Čáp 29 b. 

5. Vojtěch Gerža  29 b. 

5. Marek Macko 29 b. 

Dále se zúčastnili: Radek Hejzlar, Jakub Šála, 
Vojtěch Španiel, Jan Tomáš, Nicol Ježková, Lucie 
Smažíková, Daniel Horký, Petra Procházková, 
Martina Friessová, Kristýna Domáčková, Laura 
Osikovská, Jakub Štěpán a Adam Kovář.   

První dva z obou olympiád by měli školu 
reprezentovat v lednu na kole okresním. 
Hodně štěstí!                                                       Johny 
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Šesťáci u vojáků 
Ve čtvrtek 28. listopadu jsme se místo čtyř 
vyučovacích hodin vydali se třídou na 
návštěvu k vojákům. Tedy abych byla 
přesná, celý název zní Vojenský geografický 
a hydrometeorologický úřad. Zde nás 
provedl podplukovník pan Ing. Ovčarik, 
který nám stručně vysvětlil výrobu map, 
typy map a také nám ukázal, že vojáci 
nejsou určeni jen pro válku. Poté si nás 
převzal pan Pacina, který nám názorně 
ukázal, jaké přístroje se používají při měření 
terénu, a mohli jsme si tyto přístroje i 
vyzkoušet. Poté jsme se přesunuli zpět do 
školy, kde jsme se snažili pracovat s mapou. 

M. Ovčariková, 6. A, foto P. Novotná Horká 
 

30. let od 17. listopadu 
17. listopadu uběhlo 30 let od roku 1989, a 
proto se žáci 8. třídy společně s panem 
ředitelem rozhodli, že si o estetické výchově 
vyrobí plakátky do oken s motivy sametové 
revoluce. Vznikly z toho nádherné výtvory. 
Tuto událost si žáci školy připomínali o 
některých vyučovacích hodinách, aby se 
dozvěděli něco více o této události. Třeba 
při němčině jsme si ukazovali, jak vypadala 
berlínská zeď. 

 Obrázek: Kristýna Domáčková, text  Nici 

  

 
 

Plavání – 1. stupeň 
Dne 26. listopadu se první stupeň zúčastnil 
plaveckých závodů v Dobrušce. Naše škola si 
vedla velmi dobře. Ve štafetě předvedla 
výborný výkon 2. A, a proto skončila na 
krásném 1. místě. Také Magdaléna 
Čtvrtečková z 5. A a Ela Filoména Ouřadová 
ze 4. A předvedly neuvěřitelný výkon a 
zvítězily ve svých kategoriích. Jinak jsme si 
přinesli nádherný pohár. Všichni byli moc 
šikovní.                                               Nici 
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Rozhovor  
s Mgr. Leošem Dragúněm 

Pan Dragúň je tiskovým mluvčím Dobrušky 
a šéfredaktorem Dobrušského zpravodaje. 

Absolvoval ZŠ F. Kupky v Dobrušce, 
rychnovské gymnázium a dvouletou 
nástavbu v Chrudimi. Při práci pak 

vystudoval Fakultu žurnalistiky Karlovy 
univerzity. V rámci mediálního 

projektového dne v pátek 15. listopadu 
jsme mu položili několik otázek. 

 

Kde jste působil před tím, než jste se 
dostal do Dobrušky? 

Od roku 1991 jsem byl v Hradeckém 
deníku, 11 let jsem vedl sportovní 

oddělení. Posledních 8 let jsem pracoval 
v Rychnovském deníku jako sportovní 

redaktor. 

Jak jste se k práci novináře dostal? 
Jako malý jsem si vypisoval různé 

informace z novin, hlavně o sportu, a 
vystřihoval jsem si obrázky. Začalo mě to 

velmi bavit. 

Kolik let se věnujete novinařině? 
Novinařině se věnuji už 36 let a baví mě to 

pořád. 

Stalo se někdy, že se nestihlo vydání? 
V deníku to nepamatuji, vždycky vyšel, i 

když byly problémy třeba v tiskárně. 

Jak dlouho pracujete pro Dobrušský 
zpravodaj? 

Pro Dobrušský zpravodaj pracuji teprve od 
ledna 2019 a jsem tady spokojený. 
V redakci jsem sám, ale zpravodaj 

připravuje redakční rada, která se skládá ze 
sedmi lidí. Jedním z nich je i pan učitel Josef 

Frýda. Časově je to klidnější než práce 
v deníku, kde je každý den uzávěrka. 

A co obnáší práce tiskového mluvčího? 
Píšu články do novin, chystám podklady pro 
pana starostu a místostarostu, komunikuji 

s rozhlasem i jinými deníky, odpovídám 
občanům. 

Je práce novináře náročná na čas? 
Ano, je, zabere hodně času. K novinařině 

musíte mít vztah. Musíte obětovat své 
práci kupu hodin, znám i kolegy, kteří na to 
doplatili rozpadem rodin. Na druhou stranu 

mi tato práce umožnila poznat svět – byl 
jsem v Americe, Malajsii, jezdil jsem po 

Evropě. Vždycky je něco za něco. 

 
Za rozhovor děkuje „Lála“ 

 

Jak udělat správný rozhovor? 
1) Napsat o osobě nějaký úvod.  
2) Zjistit si o člověku informace a připravit si 
otázky. 
3) Člověku se představit a vysvětlit důvod 
návštěvy. 
4) Vzít si ho někam do klidu, kde nás nebude 
nikdo rušit. 
5) Položit mu stručně připravené otázky. 
6) Udělat z odpovědí věty. 
7) Ukázat text dotyčnému, aby s tím 
souhlasil, případně si mohl opravit „detaily". 
8) Poděkovat za rozhovor. 

Tragéd a Zrzavej chlup  
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Jak fotit? 
Dne 15. 11. byl u nás ve škole na hodinách 
mediální výchovy pan Dragúň a radil nám 
ohledně časopisu. Mě zaujala část o tom, jak 
správně fotit. 
V dnešní době je velkou výhodou moderní 
foťák. Fotky vybírejte podle kvality, čím více 
kvalitní fotka, tím lépe.  
K rozhovorům se nejvíce hodí fotky ve 
formátu portrétu. Jestli víte, čím se člověk 
zabývá, můžete ho vyfotit třeba s míčem 
nebo s knížkou. Důležité je fotit člověka 
zepředu, aby byl vidět.  
Velký pozor si dejte při výběru pozadí a na 
kompozici. Nefoťte před oknem, protože 
potom je fotka moc přesvícená. To není 
dobře.  
Jestli chcete fotku dále zpracovávat, tak si ji 
ořízněte do tvaru, který se vám vejde 
k textu. Jestli budete volit malou fotku, je 
dobré, aby na ní byl jeden člověk. Pokud ale 
chcete volit společnou fotku, je důležité, 
aby byla velká a vynikly na ní postavy. 
Důležité je ale taky fotku správně orámovat, 
nejlépe sjednoceně. 
Vlastní vyfocenou fotku si podepište. Při 
převzaté fotce musíte uvádět autora, 
popřípadě kde jste fotku sehnali. Když si 
vyberete fotku z internetu, uveďte aspoň 
stránku.  

*Tyny 

Čertovský den v 6. A 
Čertovský den se konal 5. 12. 2019 
v tělocvičně. Konaly se různé hry, například 
stavěly se největší věže, ocáskovaná, skákal 
se slalom s míčem mezi koleny a také se 
dávaly s florbalovou holí balonky do koše. 
Mezi jednotlivými hrami se tancovalo na 
různé písničky. Devátá třída si pro nás 
připravila krásnou výzdobu v podobě 
čertovských řetězů. Také tam bylo krásné 
osvětlení. Nakonec se vyhlásil vítěz. Před 
odchodem z tělocvičny jsme všichni dostali 
cenu. 

Tereza, Sabina a Maruška ze 6. A 
 

Čertovskou měli v 6. A i matematiku. Paní 
učitelka Sochorová si pro žáky připravila hru 
„Čertovský matematický kufr”. Z pekelného 
pytlíčku si vždy jeden žák vytáhl kartičku se 
slovem, které je spjaté s matematikou. 
Ostatní žáci hádali s pomocí nápovědy 
(slovní, obrázek, pantomima), o jaké slovo 
se jedná. 

Text a foto P. Novotná Horká  
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Čertovský 
den ve škole 
Každoročně se 
v naší škole 
chystá Čertovský 
den, na kterém 
pracuje 9. A 
společně s učiteli. 
Tato akce má žáky naučit prezentovat svou 
řeč před publikem. 
Tento rok den proběhl ve čtvrtek 5. 12. Už 
několik týdnů předem jsme se na něj 
s pomocí učitelů připravovali. Někteří žáci 
nacvičovali tzv. mikulášské skupiny. Mikuláš 
s čertem a andělem navštívili nejen naše 
děti v 1. až 4. třídě, ale vyrazili také za dětmi 
do dobrušských MŠ, do MŠ ve Valu a do 
klubu Hastrmánek. 
Součástí dne je také program v tělocvičně. 
Letos byla malá změna. Diskotéka trvala 
pouze jednu vyučovací hodinu a byla vždy 
pro dvě třídy. Proto pro nás byla trochu 
oříškem příprava her. Pokaždé se hrály vždy 
čtyři hry, ale my je museli omezit na pouhé 
dvě.  
Každý z deváťáků dostal jeden úkol. Někdo 
měl na starosti techniku, jiní zase výzdobu, 
někdo dělal uvaděče, tanečníka nebo 
pomocníka učitelkám. 

L. Zelená, 9. A 
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Anketa o nejoblíbenější 
vánoční film učitelů 
Vypravil jsem se mezi naše 
učitele, abych získal 
informace o jejich 
nejoblíbenějším vánočním 
filmu. Osobně jsem čekal, že 
to na plné čáře vyhraje 
komedie Pelíšky od režiséra 
Jana Hřebejka. Výsledek mě 
velice překvapil, vyhrála 
pohádka Tři oříšky pro 
Popelku. Ostatní favority 
našich učitelů najdete 
v grafu. O vítězné pohádce 
jsem vyhledal několik zajímavostí. 
 
VÍTE ŽE? 
 Při natáčení na Šumavě zapadl Trávníčkův 

kůň až po uši do zasněžené jámy. 
 Scénu, kdy běží princ za Popelkou ze 

zámku, musel Trávníček kvůli větru běžet 
asi 50krát. 

 Film je oblíbený v České republice, ale i 
v Německu, Norsku a dalších zemích.  

 Na zámku Moritzburg se od roku 2009 
každoročně koná výstava o filmu.

 
 

 
 O Trávníčkovi si v Německu mysleli, že je 

německý herec. 
 Vodní hrad Švihov u Klatov byl během 

natáčení v žalostném stavu. Maskovaly to 
kulisy a ozdoby. 

 Pohádka se natáčela na drahý film, a proto 
režisér požadoval, aby se všechny záběry 
natočily na první pokus. 

 Jurášek, na němž jezdila Popelka při 
natáčení v ČSSR, se ve skutečnosti 
jmenoval Bonek. 

Připravil Horny 
Zdroj: 40 zajímavostí o pohádce 

(www.blesk.cz)Najdi 5 rozdílů 
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Tajenka 

 

Soutěž Auto jede 
Deváťáci si mohli v novém školním roce 
vybrat ze dvou volitelných předmětů, tedy 
buď robotiku, nebo přírodovědný seminář. 
Ti, co si vybrali robotiku, měli nedávno 
příležitost podívat se na soutěž AUTO JEDE. 
Každoročně ji pořádá Podorlické vzdělávací 
centrum. Cílem soutěže je sestrojit auto, 
které musí splňovat rozměry, které soutěž 
udává. Poté mají soutěžící za úkol 

naprogramovat auto tak, aby jelo po 
předkreslené čáře. To vše si žáci připraví ve 
škole, na soutěži už pak jen soutěží 
s ostatními školami. Vyhrává auto, které 
splňuje pravidla soutěže a ujede nejlepší 
čas. Pokud má auto neobvyklý design, je 
ohodnoceno zvláštní cenou. Naši deváťáci 
zde získali inspiraci ke tvoření robotů a 
mohli se poučit z chyb druhých.  

        L. Zelená, 9. A  

Adéla Čtvrtečková, 8. A. Řešení na str. 23. 

. 
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Kvíz o škole 
1) Kolik let škola připravuje časopis? 

a) 14 
b) 3 
c) 10 

 
2) Který z našich časopisů se umístil 

nejlépe v soutěži ŠKOLNÍ ČASOPIS 
ROKU? 
a) NEXT 
b) Exot-i 
c) EXTRA 

 
3) Která písmena se vždy objevila 

v názvu časopisu? 
a) KL 
b) EX 
c) IV 
 

4) Kdo se žáky 8. třídy připravuje 
časopis? 
a) pan Hlavsa 
b) pan Macek 
c) paní Poulová  

  *Knedlíček 
Řešení na straně 23. 

 

 
 

Kreslený vtip 



  VTIPY 

21 

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

 

 
Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční 
stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna 
druhé:  
„Tak co, máš něco?” 
„Ne, nemám,” odpoví druhá, „a co ty?” 
„Já taky ne, tak víš co? Vezmeme nějaký bez 
ozdob.“ 

 
 
 
 

 

 
Pan Hlavan sedí po Vánocích v hospodě a 
lamentuje nad nadílkou: „Zase jsem dostal 
košili. A zase s břichem!“ 
 
Milý Santo, protože jsem byl letos tolik 
hodný, přál bych si k Vánocům bundu ze 
SOBÍ kůže.  
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Vtipy 
Pepíček dostane od tety krásné autíčko a 
maminka mu připomíná:  „Co se říká?“  
„Nevím!“  
„Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?“ 
„Aha – neříkej, že je to všechno!“ 
 
Paní učitelka se ptá: „Pepíčku, kde máš 
žákovskou?“ 
„Náš pes ji snědl.“ 
„Nelži, psi papír nejedí!“ 
„Ale když musel, tak ji žral!“ 
 
Co je to: Je to černé a má to slon mezi prsty? 
Domorodci, kteří nestihli utéct. 
 
Kolik policajtů je potřeba na výměnu 
žárovky? 
Pět. Jeden mění žárovku a čtyři točí stolem. 
 
Co je důležitější – Měsíc, nebo Slunce? 
Měsíc. Slunce svítí ve dne, kdy je stejně 
vidět! 

 
Je to zelené a točí se to otáčkami 3000 za 
minutu. Co je to? 
Žába v mixéru :D. 
  
Když to vyhodíš do vzduchu, není to nic, ale 
když to spadne, je to tisícovka. Co je to? 
Nevím, ale kdybych to věděl, dělám to od 
rána do večera. 
 
Co je to: Někdy to je měkké a krátké, někdy 
dlouhé a tvrdé? 
I. 
 
Je to zelené, chlupaté, má to čtyři nohy, a 
když to na tebe spadne, tak tě to zabije. 
Co je to? 
Kulečníkový stůl. 
 
Přijde vlk do porodnice podívat se na syna. 
Prohlíží ho a celý se rozplývá: „Jaká má 
krásná očička. A ten čumáček. A jaké má 
krásné zoubky… A ta ouška... Ta ouška? Ty 
uši!!! No počkej, zajíci.“ 

Máta     

Najdi 5 rozdílů 
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Co to proboha je? 
Anglické slovo HOAX [:houks:] v překladu 
znamená: 
falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou 
kachnu, podvod, poplašnou zprávu, 
výmysl nebo žert. 
Zpráva se tě snaží přesvědčit varováním, 
jako například „Facebook tě varuje“ nebo 
že unikla tajná zpráva. Většinou může přijít 
přeposlaná od kamaráda. 

Jak budu v pohodě? 
 Nespoléhejte se na selský rozum - 

někdy se může stát, že zpráva je 
důvěryhodná a my ji přijmeme. Nebo 
ještě hůře – že ji sdílíme. 

 Pozor, jak čtete - nečtěte pouze 
nadpisy, ale i obsah. Někdy (většinou) 
dojde k odhalení tam. 

 Sledujte původ zprávy - odkud zpráva 
pochází, zda jde o zahraniční médium, 
tiskového mluvčího nebo ČTK. Ověřte 
původ, tzn. vyhledejte si zprávu na 
uvedeném zdroji. 

 Stále si nejste jisti? Ověřte to. Na 
internetu existuje mnoho portálů, 
nejznámější je hoax.cz. 

 
 
Připravil: Horny 
Ilustrace:  Zdeněk Miller 
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Vítej na poslední stránce Exkluzivu. 
Jak už víš, dozvíš se tu o zásadách 

bezpečnosti na internetu. 
Dnes ti povím o tématu: 

Hoax 

Četli jste pozorně? 

1) Následující zpráva byla před 

nedávnem vysílána v TV, přesto ji 

využili doposud jen 3 lidé, protože 

se o této skutečnosti mezi lidmi 

neví. Jakmile se ocitnete v situaci, 

kdy jste přinuceni násilníkem a 

musíte pod nátlakem vybrat 

peníze z bankovního automatu, 

zadejte svůj PIN opačně: tzn. od 

konce - > např. máte-li 1234, tak 

zadáte 4321 a automat vám 

peníze přesto vydá, ale též 

současně přivolá policii, která vám 

přijede na pomoc.  

Je to hoax, nebo ne? 

 

2) 

 
Je to hoax, nebo ne? 

 

První článek je hoax a je převzat 
z hoax.cz 
Krteček je převzat z humoristického 
webu g.cz, kde to je legrace, většinou 
to je uvedeno na hlavní stránce. 
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