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Milí čtenáři,  
právě jste otevřeli 3. číslo školního časopisu Exkluziv. Ani tentokrát jsme nezapomněli na 
oblíbené minirozhovory a okénka do tříd. Ohlédneme se společně za vánočními akcemi 
v naší škole a vyzpovídáme písničkáře Michala Horáka. V tomto čísle se soustředíme na 
kroužky, kluby a jiné mimoškolní aktivity na škole. Je toho tolik, že něco jsme si schovali i 
do čísla příštího. V rubrice Bezpečně na internetu se věnujeme heslům. Na závěr si 
odpočinete u vtipů a luštění. 

Pěkné čtení přejí za celou redakci Raimbow061, Knedlíček a Omáčka  

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 
 

Od třetího čísla byla redakce posílena o 
jednoho člena, takže se vám v této rubrice 
postupně představí všech patnáct členů 
letošní redakce. 

 
 

Ahoj, jmenuji se Lucie Smažíková a je mi 
13 let. Už 10 let dělám moderní 
gymnastiku. Ve škole mě baví dějepis a 
tělocvik. Naopak mě nebaví fyzika. 
Neobešla bych se bez svých kamarádů. 
Budu se podepisovat „Knedlíček“. 
 
Ahoj, já jsem Barbora Zelená, je mi 14 let a 
můžete mě znát pod přezdívkou 
„Omáčka“. Mám ráda filmy a 
seriály. Chodím na deskovky a 
sportovky a to mě baví. Mezi 
mé oblíbené předměty patří 
estetická výchova, naopak 
nemám ráda fyziku. 
 
Ahoj všichni a všechno, jmenuji 
se Jakub Čejpa a neznáte mě 

pod přezdívkou raimbow061. 
Mám rád válečnou historii 
v podobě knih a taky turistiku. 
Nesnáším stavění puzzlí.  
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1. A – Náš vánoční den 
Poslední předvánoční den jsme měli 
opravdu pestrý: 
 vyráběli jsme vánoční dekoraci z citrónu 

(zlaté prasátko),  
 putovali jsme po škole za betlémskou 

hvězdou (starší spolužáci si pro nás moc 
hezky připravili seznámení s vánočním 
příběhem, společně jsme si zazpívali 
koledy), 

 ve třídě jsme si rozbalovali dárky a chvíli si 
pohráli, 

 vyprávěli jsme si, jaké vánoční tradice se u 
nás dodržují,  

 přinesli jsme si do školy krabičky plné 
vánočního cukroví, vzájemně vyměňovali 
a ochutnávali, 

 Jára Vogl nám krásně zahrál na housličky a 
Filip Škraněk na flétnu (viz foto u 
rozhovoru). 

 

V prosinci se prvňáčci připravovali na 
soutěž ve zpěvu. Nejprve proběhlo třídní 
kolo, v něm se vybrali tři, co zpívali 
nejkrásněji a měli odvahu vystoupit v sále 
školy před spolužáky z 1. - 5. třídy. Nejvíce 
hlasů dostala tři děvčata: Jituška Ruszová, 
Terezka Olejíková a Anička Machačová. 
Terezka (na fotce) byla nachlazená, ale na 
školní kolo soutěže přišla a nejvíce se 
nakonec líbila i porotě. Obsadila krásné 2. 
místo, což v 1. kategorii, kde soutěžila  
s druháky a třeťáky, je úspěch. Hezky 

vystoupila ale i 
ostatní děvčata, 
zaslouží pochvalu. 

 
Podklady  

paní uč. Tošovská 
Obrázek sněhuláků 

Nikola Čejpová 

Připravily  
Máta a Lála

 

Minirozhovor s Jaroslavem Voglem a 
s Filipem Škraňkem 

Co tě o Vánocích nejvíce překvapilo? 
J: K Vánocům jsem dostal skládací auto. 

F: Dostal jsem knihu o Ronaldovi. 

Jaká je tvoje oblíbená vánoční koleda? 
J: Narodil se Kristus Pán. 

F: Líbí se mi koleda Nesem vám noviny. 

Na který hudební nástroj dokážeš koledu 
zahrát? 

J: Dokážu ji zahrát na housle. 
F: Umím hrát více koled na flétnu. 

Jak budete trávit jarní prázdniny? 
Oba: Zatím ještě nevíme. 

 
Za rozhovor děkují Máta a Lála  
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2. A – Hladili jsme hada 
V prosinci k nám přišla nová paní 
asistentka Lenka Šimonová. Máme za 
sebou čtvrtletní práce z češtiny a 
matematiky. 

Prvouka – probíráme lidské tělo, dělali 
jsme různé experimenty. Testovali jsme 
sluch, hmat a chuť. Některé děti se 
přihlásily a zkoušely jeden den vydržet bez 
sladkostí – sladkého pití, jídla i různých 
dobrot. Sestavovali jsme si jídelníček na 
den bez cukru (viz foto vpravo dole). 

Během hodin tělocviku jsme jezdili bruslit. 
 

Jáchym Lejp nám přinesl ukázat nezvyklý 
vánoční dárek. Dostal totiž hada – krajtu 
královskou. Mohli jsme si ho pohladit a 

dozvěděli jsme se o něm spoustu 
zajímavostí. 

 
Jak jsi k němu přišel? 

Sehnali jsme ho v Hradci Králové. 

Jaký je to druh? 
Je to krajta královská. 

Má tvůj had jméno? 
Ano, jmenuje se Bráška, ale vlastně je to 

samička.  

 

Minirozhovor  
s Tondou Cejnarem 

Co tě o Vánocích nejvíc překvapilo? 
Nejvíce mě překvapil nový mobil. 

Máš nějakou oblíbenou koledu? 
Ano, Štědrý večer. 

Hraješ na nějaký nástroj? 
Na klavír, chodím do ZUŠ. 

Jak budeš trávit jarní prázdniny? 
Asi budu doma. 

 
*Knedlíček s Omáčkou 

 

Při pracovních činnostech jsme zkoušeli 
plést provázek na kostičce ze stavebnice 
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3. A – Harry Potter 
Ve třetí třídě je od prosince nově 
asistentka Michaela Hůlková. Od poloviny 
prosince je ve třídě méně o jednu žákyni, 
která se odstěhovala do Opočna. 

V češtině se učíme vyjmenovaná slova, 
momentálně po P. Jde nám to moc dobře. 
V matematice trénujeme písemné sčítání a 
odčítání do 100, protože nás už brzy čeká 
počítání do 1000. 
V prvouce objevujeme „zázraky přírody", 
zatím té neživé. Učíme se o vodě, vzduchu 
a vesmíru. 
V rámci tělocviku jezdíme do Opočna na 
zimní stadion na výcvik bruslení. 
Při hodinách Vv a Prč už pomalu 
pracujeme na dekoracích k besídce pro 

MŠ. Besídka bude 
ve stylu „Harry 
Potter".  Prosíme 
tímto žáky školy, 
kteří by mohli na 
besídku cokoliv 
vhodného 
zapůjčit, aby se 
nám ozvali. 
Děkujeme.  

 

Tři králové (Ondřej Tošovský) 

 

Minirozhovor  
se Sárou Czubovou 

Co tě o Vánocích nejvíc překvapilo? 
Nejvíc mě překvapily dárky. 

Jaká je tvoje oblíbená vánoční koleda či 
píseň? 

 Moje oblíbená píseň jsou Rolničky. 

Dokážeš ji zahrát na nějaký hudební 
nástroj?  

Ano, umím ji zahrát na flétnu. 

 
Nikky 

Foto z předvánoční besídky  
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4. A – Radost z dárků 
Ve třídě je 30 žáků. Někteří se poflakují a 
někteří se moc snaží! Jejich paní učitelka je 
na ně hodná. 

 
Na besídce poslední den před Vánocemi 
jsme putovali k Betlému. Na jednotlivá 
stanoviště nás vedla hvězda. Vyráběli 
jsme, tancovali a pak přišly na řadu dárky. 
Ale co bylo nejlepší, je to, že každý měl ze 
svého dárku radost. 

Na vlastivědu máme pana učitele Frýdu. 
Je moc hodný. Učíme se o Jiřím 
z Poděbrad. Vždy se těšíme na další 
hodiny, i když píšeme test. 

Na začátku tělocviku se rozcvičujeme a 
potom jdeme hrát fotbal. Někdy si 
zahrajeme i jiné hry, třeba basketbal nebo 
florbal. Na tělocvik máme pana učitele 
Macka. Tělocvik nás baví. 

Na pracovních činnostech děláme vždy 
spoustu věcí. Na Vánoce jsme vyráběli 
přáníčka, hvězdičku do květináče a třeba 
čerty z krabice od boty. Také vyšíváme. 
Máme paní učitelky Pultarovou a 
Hlavsovou. 

Ouřadová Ela Filoména, Pepa Rusz a Adéla 
Pitašová se svými výrobky z pracovních činností, 
foto M. Hlavsová 

 

 

Minirozhovor 

s Adélou a Kateřinou Pitašovými 

Co vás na Vánocích nejvíc překvapilo? 
Náš velký vánoční stromeček. 

Jaká je vaše oblíbená koleda a dokážete ji 
zahrát na vaše nástroje? 

Veselé vánoční hody a dokážeme. 

Kde budete trávit jarní prázdniny? 
U babičky ve městě. 

 
Připravili Tragéd a Zrzavej chlup 

 
Obrázek Čerti ve mlýně (Zuzana Marešová)  
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5. A – Nová asistence 
Ve třídě došlo k výměně asistentky 
pedagoga, místo paní Hůlkové nastoupila 
paní Čejpová. 
 

Čertovský den proběhl v 5. A ve čtvrtek 5. 
prosince. Po velké přestávce se se děti 
převlékly za malé čerty, pak odešly do 
tělocvičny, kde byl program s písničkami a 
tancem. Za program chceme poděkovat 
deváťákům. 

Koncert ZUŠ se konal dne 10. prosince. 
Mohli jsme vidět hru na různé hudební 
nástroje, moderní tanec, zpívat koledy i 
vánoční písně se sborem. Několik našich 
žákyň tam i vystupovalo. 

Vánoční besídku jsme měli 20. 12. Děti si 
složily umělý stromek, vyzdobily ho 
vlastnoručně vyrobenými ozdobami a pod 
něj si daly dárky a cukroví. Dárky se 
nerozdělovaly jen tak, každý si měl 
připravit krátké vystoupení. Takže se 
zpívalo, hrálo na nástroje, recitovalo i 
kouzlilo. 

Matematická soutěž LOGICO probíhala 3 
měsíce a byla vyhodnocena 19.12. 
Nejúspěšnější dostali věcné odměny. Teď 
probíhá soutěž DIDAKTIS , která je trochu 
zaměřená na češtinu a matematiku.  

        

 

Minirozhovor s Karolínou Bárnetovou 
 

Co se ti nejvíce líbilo na Vánocích? 
Nejvíce asi stromeček. 

Máš nějakou oblíbenou vánoční koledu? 
Nesem vám noviny. 

Na který hudební nástroj hraješ? 
Hraji na flétnu. 

Co budeš dělat o prázdninách? 

Pojedeme lyžovat tam, kde bude sníh.

 
Připravil: raimbow061 

Anna Domorádová (Strom), Jan Dubánek 
(Krmítko), Kryštof Domáček (Dobruška v zimě)  
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6. A – Učíme se angličtinu 
V šesté třídě chodí několik žáků na 
Atlantu, na zábavný kroužek angličtiny, ve 
kterém se žáci naučí spoustu věcí, které 
spolužáci zatím neumí. Většinou chodí do 
Atlanty již od školky. Mají hodnou paní 
učitelku, často hrají hry a prý je to moc 
baví. Na Atlantě se neučí slovíčka pořád 
dokola jako v hodinách, ale učí se je hrou a 
učitel je spíše jejich starší kamarád. 
 
Při pracovních činnostech šesťáci nejdříve 
pracovali se dřevem. Poslední dvě hodiny 
pracují s Merkurem. Někdo stavěl letadlo, 
jiný auto, někdo třeba traktor. Před Vánoci 
šesťáci dělali adventní kalendář. 
 
O robotice šesťáci stavěli nové roboty 
podle jejich nápadu. První skupina si 
vybrala psa a druhá skupina stavěla jeřáb. 
Podle obrázku by měl pes chodit i štěkat. 
 
Při matematice šesťáci psali pololetní 
práci, která prý dopadla dobře i špatně. 
V geometrii začali probírat kruh a kružnici. 
A mají také možnost chodit na doučování. 

Podklady:  
Mrštil, Hašková, Veselá, Jakicová, Ficencová 

 
 

Tomáš Ludvík (Zimní krajina) 

 
 

 

Minirozhovor s Magdalénou 
Ovčarikovou 

Co tě o Vánocích nejvíce překvapilo? 
Nejvíce mě překvapily dárky. 

 
Která je tvoje nejoblíbenější vánoční 

píseň či koleda? 
All I Want for Christmas Is You. 

 
Na který hudební nástroj hraješ? 

Hrála jsem na klavír. 
 

Čeho jsi hraním na klavír dosáhla? 
Měla jsem 4 vystoupení. 

 
Kde budeš trávit jarní prázdniny? 

Prázdniny bych chtěla trávit u sestry 
v Olomouci. 

 

 
 

Připravili Dave a Don 
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7. A – Kreslíme osobnosti 
V 7. A se pořád něco děje. Měli také 
projekt s panem Lukáškem, o kterém se 
dočtete u 7. B. 

 
V zeměpise se zabýváme severní 
Amerikou. Probíráme, jaké nerostné 
suroviny se zde těží, co se tady pěstuje 
atd. O těchto zajímavostech nám vždy pan 
Sedláček rád vypravuje. 
 
V přírodopisu jsme probírali ptactvo. Zatím 
máme před sebou ještě hodně práce. 
Momentálně jsme už zamířili do botaniky, 
kterou budeme probírat do konce školního 
roku. 
 
S paní učitelkou se při výtvarné výchově 
chystáme nakreslit portréty T. G. 
Masaryka, J. A. Komenského, V. Havla 
apod. Také zkoušíme různé techniky 
malby, které nás většinou i baví. Naše 
výtvory můžete vidět vystavené po celé 
naší škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podklady  
Ptáčková 

a Smola 
 

Obrázek: 
Lucie 

Dušán-
ková 

Na výchovu k občanství jsme si nedávno 
měli připravit referát na téma stavební 
sloh. Většina žáků si zvolila formu 
elektronickou. Myslíme si, že se nám to 
moc povedlo. 
 

Minirozhovor  
s Anežkou Michlovou 

Co tě o Vánocích nejvíce překvapilo? 
Nejvíce mě překvapilo, že jsem dostala 

ponožky. 

Která je tvoje oblíbená vánoční koleda či 
píseň? 

Mám ráda všechny vánoční koledy. 
 

A dokázala bys na nějaký hudební nástroj 
koledu zahrát? 

Dokázala bych zahrát na housle. 

Jak budeš trávit jarní prázdniny? 
Nemám žádné plány, takže nejspíš budu 

trávit prázdniny doma. 
 

 
 

Připravila Nici  
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7. B – Beseda s Lukáškem 
Do 7. tříd zavítal pan spisovatel Lukášek a 
v tomto okénku se o něm dozvíte zajímavé 
věci. 
 

Dne 15. ledna přijel do naší školy známý 
regionální spisovatel Josef Lukášek. 
Vyprávěl nám o svém zajímavém životě, 
ale taky o tom, jak se zrovna dostal ke 
psaní svých pohádek. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých věcí, jak si prožíval 
dětství a i celý svůj život.  
Několik pohádek nám taky převyprávěl, 
což bylo super. Vzápětí jsme museli 
odpovídat na otázky týkající se jeho 
vzdělání a tvorby. Také jsme se ho mohli 
ptát na různé otázky, které nás ohledně 
jeho života zajímaly. Vždy nám ochotně 
odpověděl. Dozvěděli jsme se, že bydlí 
v Bystrém, že pracuje s horskou službou a 
že byl učitel. Nejvíce se líbilo, jak 
předváděl prezentaci. 
Pohádky z Orlických hor jsme si 
samozřejmě prohlédli a společně jsme si 
přečetli pohádku Čerti ve mlejně. Všechny 
žáky jeho návštěva velice zajímala a 
pozorně jsme ho poslouchali. Všichni jsme 
rádi, že jsme ho mohli spatřit naživo. 

Obrázek: V. Marešová 

 

Minirozhovor  
s Veronikou Marešovou 

Co tě o Vánocích nejvíc překvapilo?  
Nejvíc mě překvapila laserová koule. 

Jaká je tvoje oblíbená vánoční koleda či 
píseň? 

Nejvíce se mi líbí Chtíc, aby spal. 

A na který nástroj bys ji dokázala zahrát? 
Dokázala bych ji zahrát na housle. 

Jak dlouho hraješ na housle? 
Na housle hraju 4 roky. 

Kde budeš trávit jarní prázdniny? 
U babičky v Rychnově. 

 
Připravila Tyny 
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8. A – Umělecky „dokonalé“ 
Žáci si při estetické výchově zkoušeli 
nakreslit pana ředitele jako krále. Vzniklo 
několik opravdu dobrých pokusů, ale i pár 
zábavných obrázků. Pan ředitel i ve svém 
věku vylezl na stůl, kam se posadil, aby 
svým žákům připravil co nejlepší předlohu. 
Celý obrázek žáci kreslili uhlem a učili se 
proporce obličeje, a to i ze strany či 
z diagonálního úhlu pohledu. Po 
nakreslení si obrázek vytiskli a přilepili na 
na jimi připravený papír, který dodal 
obrázku vzhled poštovní známky. Nakonec 
si mohli svého krále pojmenovat. 

Obrázek krále vytvořila Bára Zelená 

 
 

Vlevo vaříme, vpravo podávají  
Jan Tomáš, Petr Cerman a Kristýna Domáčková  

ochutnávku panu řediteli a paní zástupkyni 

    

 

Minirozhovor  
s Martinou Friessovou 

Co tě o Vánocích nejvíce překvapilo? 
Výborná štědrovečerní večeře. 

Máš nějakou oblíbenou vánoční píseň? 
Ano, mám ráda koledu Tichá noc. 

Dokázala bys ji zahrát na nějaký hudební 
nástroj? 

Dokážu ji zahrát na altovou flétnu a možná 
i na saxofon. 

Co budeš dělat o jarních prázdninách? 
Prázdniny budu trávit v Brně se sestrou. 

 

 
 Johny 

 
 
Při vaření žáci zkouší různé recepty, a to 
od pizzy, přes koblihy a vajíčka až po 
česnekovou polévku. Osmáky učí pan 
učitel Macek. Jedním z posledních pokrmů 
byly polévky: vařili zelňačku a česnečku, 
kterou potom nabízeli vedení školy. Vaření 
patří k zábavným předmětům, který 
žákům dovolí se zvednout z lavic a užít si 
zábavu u jednoduchých receptů, kde má 
každý vlastní úlohu.  
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9. A – Střední školy 
PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMAČKY 
Nový rok zahájili žáci 9. A pilnou přípravou 
na přijímací řízení, které se neúprosně 
blíží. Každé úterý a pátek ráno chodí na 
dobrovolné doučování z českého jazyka a 
matematiky. Mají zde možnost si také 
vyzkoušet testy nanečisto. Pomocí toho 
můžou zjistit, na co se případně mohou 
zaměřit více. 
Letošní pololetí je pro deváťáky velmi 
důležité, protože tento rok budou žáci 
potřebovat získat co nejvíce bodů 
z přijímacích zkoušek. Dobré vysvědčení je 
jednou z cest, jak se lépe umístit. Proto je 
tohle pololetí důležitým okamžikem. 

PROJEKT VODA 
Dne 28. 1. si žáci 9. A, kteří dochází na 
přírodopisný seminář, připravili pro žáky 
z 3. A projekt zvaný VODA. Dozvěděli se 
zde například, proč některé věci plavou, 
jak funguje koloběh vody nebo jaké látky 
se ve vodě rozpouštějí. 

V matematice právě probíráme parabolu a 
hyperbolu. Zahrnuje to práci 
s milimetrovým papírem. Je to pro nás 
úplně nová zkušenost. 
V angličtině momentálně probíráme 
přímou a nepřímou řeč. Dále se také 
bavíme o různých povoláních, které se 
snažíme popsat. 
V dějepise probíráme druhou světovou 
válku. Bavíme se převážně o Německu, 
Rusku a Itálii. 
V literatuře právě probíráme 
meziválečnou literaturu, která nám krásně 
navazuje na dějepis. Seznamujeme se 
s texty autorů, jako jsou například Karel 
Čapek, Karel Poláček anebo Eduard Bass. 

OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU A ČEŠTINY 
Každý rok mají žáci z 9. A příležitost 
zúčastnit se olympiády z češtiny a 
dějepisu. Nejdříve se píše školní kolo. Dva 
nejlepší žáci pak mají šanci zapojit se do 
okresního kola v Rychnově nad Kněžnou. 
Do tohoto kola se dostali Petr Čáp a Jakub 
Šála, kteří reprezentovali naši školu 
z dějepisu. Dále se do okresního kola 
z českého jazyka se dostaly Adéla 
Kubalová a Lucie Zelená. 

Lucie Zelená, 9. A 

Minirozhovor s Jakubem Šálou 

Co tě o Vánocích nejvíc překvapilo? 
Že jsem dostal hodinky. 

Nejoblíbenější vánoční koleda či píseň? 
Rolničky. 

Na který hudební nástroj tu píseň 
dokážeš zahrát? 

Na klavír a kytaru. 

Jak budeš trávit jarní prázdniny? 
Budu u babičky v Trutnově. A budeme 

chodit na výlety a do bazénu.  

 
Za rozhovor děkuje Mola 
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Pulický vrabec 
Jednou z akcí naší školy je pořádání 
pěvecké soutěže pro žáky prvního stupně 
Pulický vrabec. Ve školním kole 12. 12. bylo 
velice těžké vybrat vítěze. Všichni zpívali 
moc pěkně. Mezi žáky 1. až 3. třídy zvítězila 
Sára Czubová z 3. A, za ní obsadila 2. místo 

Tereza 
Olejníková 
z 1. A a na 
3. místě se 
umístily 
Emily Rube-
šová z 2. A a 
Lada Kropáč-
ková z 3. A. 
V kategorii 
žáků 4. a 5. 

třídy vybrala odborná porota na 1. místo 
Zuzanu Marešovou ze 4. A a Magdalénu 
Čtvrtečkovou z 5. A. Na 2. místě se umístily 
Andrea Daňková z 5. A a Kateřina Pitašová 
ze 4. A Na 3. místě skončila Barbora 
Hůlková z 5. A. 

 Tragéd, foto M. Hůlková 
 

 

Nejmenší na bruslích 
V lednu žáci první, druhé a třetí třídy 
celkem čtyřikrát vyrazili na kurz bruslení na 
zimní stadion do Opočna. Někteří stáli na 
ledu poprvé, ale po hodině již začali jezdit. 
Kromě třídních učitelek a asistentek pro 
žáky chystal cvičení učitel tělocviku Jan 
Macek. Měli jsme štěstí, že se nám věnoval 
také pan trenér Bury, který vede i malé 
hokejisty a můžeme ho potkat na veřejném 
bruslení. Hodiny nám 
zpestřil zábavnými 
cviky a hrami, hodina 
na ledu vždy rychle 
utekla a těšili jsme se 
na další. Poděkovat 
musíme také vedení 
školy, které nám 
zaplatilo autobus.  
 

Foto M. Hůlková  
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Jak jsme putovali k Betlému 
O Vánocích si jednou za dva roky škola 
připomíná putování do Betléma tím, že si 
žáci 8. A připraví vystoupení. Průvodce 
s betlémskou hvězdou doprovází jednotlivé 
třídy po třech stanovištích. Nejprve se 
poutníci setkají se třemi králi, pak prochází 
krajinou kolem Betléma, kde nocovali 
pastýři a zjevil se jim anděl.  
 

 
Poslední je zastavení v samotném Betlémě, 
kde spatřili Ježíška s jeho rodiči. Na každém 
zastavení se poutníci něco dozvědí a 
společně si všichni zazpívají jednu 
z vánočních písní. Myslím, že se to letos 
žákům velmi povedlo. Příští adaptaci už 
sice letošní osmáci neuvidí, ale současní 
šesťáci se mají nač těšit. 

Johny 

 
Zpěv My tři králové na prvním zastavení u tří 
králů (Dan Horký, Jakub Čejpa a Petr Cerman) 
doprovázela na kytaru Nikola Pohlová, na flétnu 
Laura Osikovská. Příběh vyprávěli Tomáš Sládek 
a Mirek Dvořák. 

 

 
Na 2. zastavení se zpívalo Pásli ovce Valaši 
(hudební doprovod Martina Friessová), 
pastýřům (Monika Laštůvková, Tomáš Plechatý 
a Jáchym Šponar) se tu zjevil anděl (Hana 
Smolová). Příběh vyprávěli Jan Tomáš a Kristýna 
Domáčková 
 

 
Na třetím zastavení u Ježíška (Matěj Urban) a 
jeho rodičů (Aneta Kubáčová a Lukáš Tošovský) 
hrála na klávesy Narodil se Adéla Čtvrtečková. 
Příběh vyprávěli Nicol Ježková, Bára Zelená a 
David Hůlek. Adam Kovář a Michal Balcar dělali 
osla a vola. 

 
A našimi průvodci akce Putování za betlémskou 
hvězdou byli Tobiáš Týfa, Lucie Smažíková a 
Jakub Štěpán. 

Foto J. Frýda  
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Zpívání na schodech 
Každoroční předvánoční akcí je ZPÍVÁNÍ NA 
SCHODECH.  
O velké přestávce si jednotlivé třídy vymění 
svoje vánoční přáníčka a celá škola se 
rozdělí na dvě skupiny. Najednou by se na 
schody všichni nevešli. 
Nejdříve vystoupil školní pěvecký sbor pod 
vedením paní učitelky Jarmily Matyasikové. 
Hned ze začátku nám sbor zazpíval Nesem 
vám noviny s doprovodem Nikoly Pohlové 
na kytaru. Poté Nela Dyntarová a Adéla 
Pitašová zahrály na klarinet Štěstí, zdraví, 
pokoj svatý. Také jste mohli slyšet hrát na 
saxofon Kláru Kárníkovou. Na flétny nám 
zahrál sbor paní Effenberkové. Skvěle 
zahráli na harmoniku Kateřina Zelená a 
Vítek Petr. Jak jsi krásné neviňátko nám na 
housle zahrály Anežka Michlová a Veronika 
Marešová. Štěstí, zdraví zazpívala Magda 
Čtvrtečková s kytarovým doprovodem Sáry 
Michalíkové. Spoustu nádherných písniček 
nám zazpíval sbor a nakonec si žáci i učitelé 
zazpívali jako každý rok Půlnoční od 
Neckáře s doprovodem Nikoly Pohlové na 
kytaru. Také nechyběl proslov paní 
zástupkyně Poulové. Přišli se podívat i 
někteří z rodičů. Vystoupení sboru a fléten 
se povedlo. 

Nikky 
Foto J. Frýda
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Extra úspěch časopisu EXTRA 
Tolik diplomů jsme z celostátního finále 
soutěže školních časopisů ještě nezískali. 
V kraji skončil loňský časopis první, ale že 
se dostal mezi šest nejlepších v republice, 
je úspěch. Už máme ve sbírce místo páté i 
šesté, ale potěšilo hlavně ocenění za 
grafiku a titulní stranu. Všem loňským 
redaktorům blahopřejeme!  

Petra Poulová 

 

 

 

Roboti v naší škole  
Žáci 5. a 6. ročníku se od září stali mladými 
programátory v klubech Robotiky, které 
vedou pan učitel Frýda a paní učitelka 
Sochorová. V kroužku pracují se stavebnici 
Lego Mindstorms EV3, ze které díky 
přiloženému programovacímu jazyku, který 
mají na PC, musejí nejdříve robota sestavit. 
To se jim povedlo a během 16 schůzek 
robota naučili jezdit po určené dráze, 
vyhýbat se překážkám apod. Program EV3 
vytváří programy a pokyny pro robota. Ve 
2. pololetí plánují programování dalšího 
typu robota. Budeme se těšit. 

    Don 
Foto: Nikky, Josef Frýda 

 
Robotice se věnují také sedmáci a deváťáci, 
kteří si vybrali volitelný předmět ROBOTIKA 
A PROGRAMOVÁNÍ. Navštívili jsme 
deváťáky, kteří 
postavili páso-
vý vůz nebo 
také Jodomed, 
vymršťovací 
stroj. Robotika 
žáky baví.   
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Úterní sportovky 
Každé úterý po vyučování jde část 8. a 9. 
třídy sportovat. Po šesté vyučovací hodině 
vyrazí směr sokolovna. Tam se převléknou 
a můžou začít. Na sportovky chodí okolo 16 
žáků. Na starosti je má pan učitel Macek, 
který s nimi hraje různé hry. Nejčastěji hrají 
ovšem florbal, který většinu žáků celkem 
baví. Věnují se ale také fotbalu, basketbalu 
a házené. Přes zimu jsou v sokolovně, ale 
když se oteplí, chodí ven na hřiště za 
sokolovnu. Venku se dá hrát i plážový 
volejbal, a tak toho využijí. 

 

 
Tyny

 

Keramika nás baví 
V rámci školní družiny má pod dohledem 
keramický kroužek paní vychovatelka 
Magdalena Hlavsová, která s dětmi vyrábí 
různé a hlavně moc hezké výtvory z  hlíny. 
Ke keramice se dostala tak, že ji to velmi 
zaujalo. Zúčastnila se také keramického 
kurzu. Celkem má paní vychovatelka na 
starosti 4 skupinky. Kapacita kroužku je 
však omezená, v každé skupince může být 
maximálně 10 - 12 členů. K dispozici mají 
v učebně výtvarné výchovy hrnčířský kruh a 
velkou pec, ve které se vypalují hotové a 
dostatečně vysušené výrobky. Výtvory po 
zaschnutí vypalujeme dvakrát. Nejprve na 
méně stupňů, poté si je děti naglazují či 
naburelují. Hotová dekorace se znovu 
vypálí. Než si děti odnesou své výtvory 
domů, můžete si je prohlédnout vystavené 
ve vestibulu.  

 Nici  
 

Foto z kroužku keramiky: 
nahoře Katka Majerová, Ellen Brixí a  Nikola 

Žďárková 
dole Vendula Mílová a Tereza Šplíchalová 
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Rozhovor  

s Michalem Horákem 

 
Michal je písničkář pocházející z Hradce 
Králové. Je mu 22 let a hraje na kytaru, 

klavír, foukačku nebo například na 
heligonku po pradědovi. Jeho hlavní styl je 

folk, vyhrál soutěže jako Czechtalent ve 
Zlíně, Česko zpívá anebo Folkový kvítek. Od 

svých čtrnácti let byl předskokanem na 
koncertech například Tomáše Kluse, 

Chinasek anebo Pokáčovi na turné. Jeho 
tvorbu najdete na Youtube nebo na 

Spotify. 
 
Který je tvůj nejoblíbenější předmět ve 
škole? 
 
Na základce mě dost bavila angličtina a 
výtvarka, na střední už to byla nejspíš 
němčina a hudebka. 
 
Jak jsi začal s „písničkářstvím“? 
 
Odmalička mě bavilo hrát na hudební 
nástroje a vytvářet různé básničky. Zhruba 
v jedenácti jsem to zkusil propojit a napsat 
první písničky, které teda byly dost 
strašné. Ale jsou to srdcovky. 
 

 

 

Kdo je tvůj hudební vzor? 
 
Hudebních vzorů jsem vystřídal několik a 
pořád se mi to mění, dost se to pak 
projevuje na různorodosti mých písniček. 
Když jsem nejvíc frčel na Beatles, snažil 
jsem se psát jak oni. Zhruba ve třinácti 
jsme všichni ujížděli na Tomáši Klusovi, ten 
mě taky tehdy dost ovlivnil. Pak tu byly i 
pokusy psát jako Horkýže Slíže, to ale 
nedopadlo dobře. Ale vyrostl jsem na 
Karlu Krylovi, Nohavicovi, Nerez, ti dělali 
skvělou hudbu a ti se na mně zřejmě taky 
dost podepsali. 
 
Co považuješ za svůj největší úspěch? 
 
Myslím, že to je asi skloubení těch 
několika málo věcí, co umím - čili hraní na 
nástroje, textaření a schopnost se ztrapnit, 
aniž by mi to moc vadilo. Jinak je to ale asi 
skutečnost, že se ty moje výmysly 
samovolně šíří mezi lidmi, to je paráda. 
 
Co si myslíš o ne tak legálním opatření 
skladeb? 
 
Vlastně mě těší, že si někdo dá práci 
s nahráváním písniček třeba na Uložto, 
protože si asi myslí, že to bude mít hodně 
stažení. Na druhou stranu mi to přijde 
v době platforem jako Spotify už trochu 
zbytečné. Dneska je koupení cédéčka, 
stažení placené písničky apod. spíš jen 
vyjádření podpory tomu umělci. Musíme 
totiž někde na ty naše sešns (sessions – 
znamená schůze, zasedání) ve studiu a 
videoklipy vydělat.  
 

Připravil: Horny 
Foto: Foto Anna Bartolotti, 2019  
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Tajenka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení na str. 23 

 
 
 
 
 
 

Čtyřsměrka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Zimní oblečení 5. ____________

2. Materiál, kterým se v zimě topí

3. Město, kde se nachází naše škola

4. Co právě čteš

zima  lak 
ptáček tatra 
učit  zlato 
altán  kláda 
čepel meč 
čáp  hele 
klín mlha 
šepot myš 
lek koukat  
 
 
 
Sedm 
nevyškrtaných 
písmen  
přečti po 
sloupcích a 
dostaneš tajenku. 
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Obrázkové sudoku 
Doplň 6 obrázků tak, aby byl v každé řadě, v každém sloupci a v každé šestici vždy jeden.  

Máta 
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Vtipy, kreslený vtip 
Ona: Kde se zase flákáš?  
On: Pamatuješ si to zlatnictví, kde mají ten 
briliantový náramek, který se ti tak líbil?     
Ona: Ach ano, ano, miláčku můj, no jistě že 
si pamatuji. 
On: No tak jsem v hospodě hned naproti. 
 
Přijde paní učitelka do třídy a ptá se: „Děti, 
kdo si myslí, že je hloupý, ať si stoupne.“ 
Všichni sedí, jenom Pepíček se postaví. 
Paní učitelka se ho ptá: „Pepíčku, ty si 
myslíš, že jsi hloupý?“ 
Pepíček: „To ne, ale je mi trapné vás nechat 
stát samotnou!“ 
 
Učitelka se sklání nad třídní knihou. 
Učitelka: „Tak koho si dneska vyvoláme?“ 
Žák: „Třeba Satana!“ 
 

 

„Miláčku, proč jsi tu dětskou postel udělal 
tak vysokou?“  
„Když náhodou dítě vypadne, líp to 
uslyšíme.“ 
 
Říká blondýnka druhé: „Tak co? Udělala jsi 
autoškolu?“  
„Ne,“ odpovídá druhá. 
„Jak to?“ ptá se první.  
„Protože když jsem jela ke kruháku, byla 
tam značka 40, tak jsem ho 40krát objela.“ 
 „A nepřepočítala ses?“ 
 
Udýchaný mladý pošťák přijde s důchodem 
k dědovi a říká: „Dědo, už mě nebaví chodit 
každý měsíc za vámi na samotu 18 km od 
vesnice.“ 
Děda na to: „Moc nereptej, nebo si 
objednám denní tisk!“  

Tragéd  
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Kvíz o škole 
1) Kolik má škola oddělení družiny? 

a) 6 
b) 3 
c) 2 

2) Kolik zájmových kroužků škola 
nabízí? 

a) 2 
b) 6 
c) 15 

3) Kdo je vedoucí kroužku keramiky? 
a) paní Hlavsová 
b) pan Frýda 
c)  paní Moravcová 

4) Kolik skupin má kroužek flétniček? 
a) 1 
b) 8 
c) 5 

*Knedlíček 
 Řešení na str. 23 

 

Na policejní stanici zvoní telefon: 
„Okamžitě přijeďte, právě jsem ho zabila.“ 
„Koho?“ 
„Králíka.“  
„Osobo, nežertujte, tohle je tísňová linka! 
A kdo vůbec volá?“  
„Králíková.“ 
 
Zebra jde k fotografovi a fotograf se jí ptá: 
„Ty fotečky budete chtít černobíle, nebo 
barevně?“ 
 
„Maminko, co to nosíš v bříšku?“ 
„Miminko!“ 
„A máš ho ráda?“ 
„To víš, že mám!“ 
„Tak proč jsi ho snědla?“ 
 
Povídá takhle kočka praseti: „Já vím, co 
z tebe bude, až vyrosteš!“  
„Jo? Tys četla můj horoskop?“  
„Ne, kuchařku!“ 
 
Chuck Norris dal kyklopovi ránu pěstí mezi 
oči. 
 
Když jde Bubák spát, každý večer se podívá 
pod postel, jestli tam není Chuck Norris. 

Najdi 4 rozdíly 
Knedlíček

 

Dva právníci šli na večeři. Poručili si každý 
kávu a vytáhli sendviče. 
Servírka přiběhla a povídá: „Pánové, tady 
nesmíte konzumovat vlastní potraviny!“ 
Oba právníci se na sebe jen podívali, 
pokrčili rameny a vyměnili si sendviče. 
    Tragéd 

Autor: Lucie Smažíková 
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Jak to vlastně vzniklo? 
Hesla byla používána již v armádě, aby se 
poznali příslušníci mezi sebou. Kdo neznal 
heslo, byl nepřítel. I dnes se používá ve 
tmě při strážích. S nástupem moderních 
technologií jsou hesla důležitá, třeba pro 
přístup do banky, do mailu či na webové 
stránky. 

K čemu mi to je? 
Hesla slouží k zabezpečení vašeho účtu a 
dat. Hesla mají zajistit, že se přihlašuje 
správná osoba. 

Jak to nedělat? 
Pokud máte heslo typu: 
Qwertz, 1234 (hned),  
Vašek1998 (4 dny ale, pokud vás někdo 
zná, tak 5 minut), 
borec (3000 mikrosekund), 
heslo (3000 mikrosekund)? 
Gratuluji. Přihlašování je pro vás pouhá 
ztráta času. 
Do závorek jsem napsal pro zajímavost 
dobu prolomení takového hesla. 

Základní bezpečné heslo 
Pokud se spokojíte ze základním, ale 
pořád bezpečným heslem, poradím vám. 
Připravte si jakoukoliv větu, která 
obsahuje číslice a písmena s háčky.  Dáme 
si větu  
Jsem milovník školy a chodím do ní každé 
ráno v 7:25! 

 

Ze své věty si vypište první písmeno 
každého slova, číslice a znak. 
Heslo tudíž je Jmšacdnkr725! 
Heslo si můžete doma nechat napsané a 
po pár dnech ho už budete umět zpaměti. 

Vyšší level 
Pokud na to půjdete jako odborníci, 
budete nejspíše potřebovat nějaký 
program (správce hesel). Pokud si nějaký 
najdete sami, dávejte bacha, aby vás 
někdo neokradl o vaše hesla. Já osobně 
používám program StickyPassword. Jeden 
z nejbezpečnějších a nejoblíbenějších. 
Používá šifrování jako například FBI. 
 
Rozhodně si hesla neukládejte do Googlu 
a jiných prohlížečů. Pokud se vám někdo 
dostane do počítače, stačí si zkopírovat 
vaše soubory a útočník vesele pokračuje 
na vašem prohlížeči. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Připravuje: Horny 

Vítej na poslední stránce Exkluzivu.  
Dnes navazujeme na minulý článek. 
Dozvíš se, jak nepřijít o své údaje, 

protože si povíme o tématu: 

Hesla 
 

Četli jste pozorně? 

Co je to StickyPassword 
a) správce hesel 
b) čokoládová tyčinka 
 
Jak si zapamatovat heslo: 
Tsnv5čšč? 
a) nejde to 
b) Těším se na všech 5 čísel 
školního časopisu. 
 

Dárek pro vás i pro rodiče 
Na hornof.info/hesla jsem vám 
připravil slevu na premium pro výše 
zmíněný program, který je bezpečným 
správcem hesel. 
 
 

http://hornof.info/hesla

