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Milí čtenáři, 
právě držíte v rukou čtvrté číslo časopisu Exluziv. V tomto čísle jsme se společně s celou 
naší redakcí zaměřili na Velikonoce a kroužky žáků. Také zjistíte, že minirozhovory žáků 
vznikaly ještě v únoru, kdy koronavirus řádil daleko za hranicemi. Fotka školy na titulní 
straně už zachycuje školu opuštěnou. Dočtete se, co se v jednotlivých třídách dělo v únoru 
a jak to vypadá na přelomu března a dubna. Nesmíme zapomenout ani na nejlepší řešitele 
letošní školní Pythagoriády a úspěšný maškarní karneval. Kdyby nebylo koronaviru, asi by 
všichni řešili to, že na místo ředitele naší školy byl vyhlášen konkurz. Proč? Společně jsme 
vyzpovídali našeho pana ředitele Václava Hlavsu, abychom to zjistili. Poslední stránka se 
zase věnuje bezpečnosti na internetu, tentokrát se zaměří na to, jak uchránit svá zařízení. 
Na závěr si opět odpočinete u kvízu a vtipů, kterých je tentokrát opravdu hodně. Číslo je 
rekordně obsáhlé, připravili jsme pro vás 32 stran čtení. Místo luštění jsme rozšířili zprávy 
ze tříd o příspěvky od našich žáků. 

Pěkné čtení přejí za celou redakci Horny, Nici a Máta 

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 
 

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

 
Ahoooooj! Mé jméno je Nicol Ježková. Je 
mi 14 let. Ráda tancuju latinskoamerické 
tance, na které chodím už od 5 let. 
Nesnáším, když mi někdo lže do očí! Můj 
nejoblíbenější předmět je český jazyk a 
zeměpis. Naopak nemám ráda fyziku. Moje 
nejoblíbenější jídlo je svíčková. Také ráda 
kreslím náměty ze života. Pod články se 
budu se podepisovat jako Nici. 
 
 

Jmenuju se Martina Friessová a je mi 13 let. 
Píšu pro vás zprávy z 1. A. Měli byste o mně 
vědět, že miluju filmy Pán prstenů a Harry 
Potter. Miluju plavání a skákání do výšek. 
Hraju také na flétnu. Mám ráda češtinu a 
přírodopis. Ze všeho nejvíce miluju rodinu, 
zvířata a cestování. Pod články se budu 
podepisovat  Máta.                                 

 

 
 
 
 
Čau všichni, jsem Adam Hornof. Je mi 14, ve 
svém volném čase čtu knihy, studuji 
marketing, učím se o linuxu a bitcoinu a k 
tomu všemu dělám weby ve wordpressu. 
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Distanční výuka 
Zaskočilo nás to všechny. Zprvu jsme si 
možná příliš nepřipouštěli vážnost situace, 
až pozdější zprávy nejen z Itálie přesvědčily 
většinu Čechů o nebezpečnosti koronaviru. 
V úterý 10. března v 10 hodin bylo 
oznámeno, že od středy budou školy 
fungovat bez fyzické přítomnosti žáků. 
Stihli jsme ještě po jedenácté hodině svolat 
učitele, ti žákům předali potřebné 
informace, sešity a učebnice. 
Ve středu jsme začali hledat možnosti, jak 
vést žáky dále. Nejprve pomocí mailů, na 
druhém stupni ukládáním úkolů na google 
disk.  
Po týdnu bylo jasné, že máme-li zajistit i 
zpětnou vazbu a práce dětem opravit, 
musíme zvolit jinou cestu. Inspirací byla 
devátá třída s panem učitelem Machem, 
která už v té době pracovala v google 

učebně. Na konci března se do učeben 
přesunuly všechny třídy druhého stupně.  
Ani učitelé se nemohli sejít společně, proto 
od 24. března komunikovali přes meet. 
Tento způsob komunikace byl pak použit 
pro online výuku žáků. Jako první to 
vyzkoušela devítka (ve čtvrtek 26. 3.) 
V úterý 31. března se přidala 8. A, ve 
čtvrtek 2. dubna 6. a 7. třídy. Online výuka 
na druhém stupni probíhá pravidelně každý 
den od 9:30, resp. 10:30, vyučuje se český 
jazyk, matematika a angličtina. Na začátku 
dubna vyzkoušeli spojení i rodiče třeťáků 
s paní učitelkou Petráčkovou, uvidíme, 
jestli se zapojí i další třídy. 

Škola v pyžamu 
Pro žáky na prvním stupni, kteří se 
neobejdou bez pomoci svých rodičů, jsme 
zvolili stránky Škola v pyžamu. Chvíli to 
trvá, než si děti, rodiče, ale i učitelé na 
systém výuky zvyknou, ale pak oceňují 
hlavně to, že je vše na jednom místě a není 
nutné kontrolovat velké množství mailů. 

Dělat úkoly z písemných instrukcí není 
snadné, takže se učitelé seznamují 
s tvořením videí. Už jen jedinci, kteří nemají 
děti školou povinné, si myslí, že školy mají 
„volno". A není to snadné ani pro žáky, ani 
pro učitele, ani pro rodiče. Zkusme na této 
situaci najít něco pozitivního a těšme se, že 
brzy budou děti zase chodit do školy… 

                  P. Poulová, zást. ředitele  
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1. A – Recitujeme! 
Nejtěžší to mají prvňáci, tedy spíš jejich 
rodiče. Paní učitelka jim posílá podrobné 
pokyny mailem. Doufáme, že to jde všem 
tak dobře jako Jaroslavu Voglovi na fotce, 
kterou paní učitelce zaslal. 

 
Do třídy nastoupila po jarních prázdninách 
nová spolužačka Natálka Martincová, 
velmi milá a kamarádská. Po týdnu ve škole 
by nikdo nepoznal, že s dětmi není v třídě 
od září. Hned se zapojila do nácviku 
vystoupení  pro rodiče. S vystoupením nám 
pomáhala také děvčata Kristýnka 
Domáčková a Nicol Ježková z osmé třídy. 
Dívky vymýšlely tanec skřítků a dohlížely na 
nácvik. 
 
Děti už umí všechna písmenka a začaly 
cvičit obtížnější typy slabik a slov. Vedou si 
všechny velmi dobře. Stejně i psaní nám  již 
dovolilo hrát si se slovy – skládali jsme slova 
z rozházených písmen a vymýšleli bohaté 
věty. Při hře děti ani nevnímají, že se 
vlastně učí.  
A konečně se můžou pustit do 
zajímavějšího čtení, tedy do čtení ze světa 
zvířátek, lidí a do čtení prvních pohádek. 
Zatím čtou i s chutí. 
 
Velký zájem byl ve třídě o 
soutěž  v recitaci, každý si 
vyzkoušel recitovat ve třídě 
před spolužáky. Bylo těžké 
vybrat z tolika hezkých básniček 
jen několik zástupců do třídního 
kola. Aničce Machačové  se 
podařilo prosadit, byť byla 
v kategorii nejmladší, obsadila 
druhé místo. Blahopřejeme! 

 
V únoru si zpestřovali počítání světem 
indiánů, povídali si o světě indiánů a 
dovídali se o jejich životě. Děti se učily jejich 
ctnostem a dovednostem. Zatím soutěžily 
v střelbě na terč, ale pouze jen modrým 
míčkem. Až jim počasí a okolnosti dovolí, 
pustí se i do střelby šípy. 

 

Obrázek: Eva 
Nosálová 

 

 

S paní učitelkou 
Tošovskou 

připravila Máta 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na fotce 
Jaroslav Vogl 

při domácí 
výuce 

 

Dole 
soutěžící 

prvňáci 
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Minirozhovor s Nikolou 
Čejpovou 

Máš nějaký koníček? 
Ano, můj koníček je gymnastika, družinový 
kroužek dovedné ruce (výtvarka) a flétna. 

 
Chodila jsi někdy do nějakého kroužku? 
Ano, ve školce jsem chodila na taneční 

kroužek. 
 

Chodíš na nějaký hudební nástroj? 
Mám flétnu a chodím na ni od první třídy. 

Také chodím na gymnastiku a výtvarku. 
 

Na co se těšíš o Velikonocích? 
Těším se na barvení vajíček. 

 
Co si vybavíš, když se řeknou Velikonoce? 

Vybavím si pečení beránka, mazance a 
velikonoční výzdobu. 

 

  
 

Za rozhovor děkuje Máta a Lála 

 

2. A – Přípravy na besídku 
Chcete vědět, jak se mají druháci, co dělají, 

co je těší, co jim chybí v žití v karanténě?  
Píše Emily Rubešová: 

 
 
Celý únor jsme se věnovali přípravám 
choreografie na besídku s tématem 
Z deníku Harryho Pottera. Sháněli jsme 
kostýmy a vyráběli rekvizity. 
 
V českém jazyce jsme se zabývali párovými 
souhláskami. Dočetli jsme knížku 
Pohádkový dědeček, ve slohu jsme 
probírali, jak na nás působí reklama, a 
zkoušeli jsme si i nějaký reklamní spot 
vytvořit. 
 
5. března jsme navštívili městskou 
knihovnu, kde nám spisovatel Luboš Pavel 
povídal, jak se píší pohádky a příběhy.  
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V matematice jsme sčítali a odčítali do 100. 
Nakupovali jsme a u toho procvičovali 
základní matematickou gramotnost. 
Zkoušeli jsme počítat i složitější slovní 
úlohy. 
 
Od února je nás ve třídě 23, přibyla nám 
nová žákyně Vanesa Rejdajová. 
 

 
Velikonoční obrázek Hany Pomykáčkové 

 
Dobrý den, paní učitelko, jak se máte? 
Děkuji za červená políčka. Přidala jsem si 
do rozvrhu 
pracovní 
činnosti. 
Z obrázků 
vidíte, jak 
se mi 
dařilo. 
Mějte se 
hezky.  

Klára 
Novotná 

 

Minirozhovor  
s Richardem Galkem 

Máš nějaký koníček?  
Skoro každý den lyžuji. 

Chodíš na nějaký kroužek? 
Ano, chodím na florbal. 

Co plánuješ na Velikonoce? 
Asi budu doma a půjdu na koledu. 

Těšíš se na koledu? 
Ano, těším. 

 

*Knedlíček s Omáčkou 
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3. A – Harry Potter odložen 
Třetí třída dostala letos za úkol připravit 
vystoupení pro mateřské školy i pro rodiče. 
Pro tento rok jsme zvolili téma Harry 
Potter. Už od začátku roku 2020 jsme se 
začali poctivě chystat. Pracovali jsme na 
scénáři, rozdělení rolí i dekoracích. 

 S přípravou dekorací velmi pomohla 
asistentka paní Hůlková, se scénářem paní 
učitelka Schmoranzová.  

Přípravy byly velmi pečlivé a časově 
náročné, jen sestříhání hudby trvalo 
mnoho hodin. Do nácviku vystoupení se 
zapojila 1. až 5. třída,  kroužek fléten a 
gymnastiky.  

Když už bylo vše secvičené, perníčky 
napečené, hůlky vyrobené a tělocvična 
vyzdobená, udělalo nám „čáru přes 
rozpočet“ řádění viru.  

S velkou lítostí jsme představení museli 
odložit. Zdraví je nyní přednější. Místo 
divadelního představení jsme rozjeli 
domácí samostudium. Více na str. 16. 

 

 
 Obrázky Kristýny Radové a Lukáše Hartmana 

 

 

 

Minirozhovor  
s Emmou Cermanovou 

Chodila si někdy do nějakého kroužku? 
Ano, na flétnu. 

Jak dlouho? 
Začala jsem chodit od 1. třídy a chodila 

jsem rok. 

Na co se těšíš o Velikonocích? 
Na sladkosti. 

 
Co si vybavíš, když se řeknou Velikonoce? 
Plácání pomlázkou, mašle, barvení vajíček, 

pletení pomlázky. 
 

Umíš plést pomlázku? 
Ano, umím. 

 

 
 

Nikky 
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4. A – Projekty o jaru 
Také čtvrťáci se připravovali vystoupit na 
besídce, i oni teď pracují doma. Jedním 
z jejich prvních úkolů byl projekt JARO. Nela 
Dyntarová zpracovala projekt na počítači. 
Protože na naší škole máme informatiku až 
od 5. třídy, musela jí maminka nejdřív 
naučit, jak upravit text ve wordu, jak se 
kopírují obrázky z internetu aj. Vlastní 
práce zabrala několik dní, velice jí to bavilo. 
Ukázku z projektu najdete na str. 24. 
 
Všechna činnost v únoru se odvíjela od 
přípravy vystoupení na besídku. Její téma 
se odráželo např. ve čtení, kde paní učitelka 
četla z Bajek Barda Beedleho od 
J.K.Rowlingové. Bajku O skákajícím hrnci  
nacvičovali na vystoupení. Při výtvarné 
výchově malovali kulisy, které pomohli 
připravit páťáci. Kdo nedělal kulisy, maloval 
ilustrace k tématu besídky - Harry Potter a 
kouzlení. Když dostali scénář, začali se učit 
role a potom každý den trénovali v 
tělocvičně, ale vedle toho se také učili.  
 
V pracovních činnostech s paní učitelkou 
Pultarovou pracovali s Merkurem. Podle 
návodu šroubovali různá auta, vrtulníky aj. 
Byla to dřina. S paní Hlavsovou vyráběli 
dárky pro budoucí prvňáky a taky veselé 
klauny.                                                   Tragéd 

 

Minirozhovor s Dominikem 
Ježkem 

 

Máš nějaký koníček? 

Ano, hrál jsem fotbal, momentálně chodím 

na florbal. A jinak mě baví hrát i bowling. 

Jak dlouho ses věnoval fotbalu a proč jsi 

přestal? 

Fotbal jsem hrál od 7 let. Nechodím na 

něj, protože mě florbal baví více, a myslím 

si, že mi i víc jde. 

Na co se těšíš o Velikonocích? 

Normálně se těším na koledování, ale 

letos to nejspíš nedopadne ani kamarády 

neuvidím. 

Co si vybavíš, když se řeknou Velikonoce? 

Velikonoční vajíčka, pomlázka a 

koledování. 

Umíš plést pomlázku? 

Nevím, ještě jsem to nikdy nezkoušel. 

 
Připravila Nici  
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5. A – Výborní v Pythagoriádě 
29.1. žáci páté třídy psali matematickou 
soutěž - Pythagoriádu, ve které žáci dosáhli 
výborných výsledků. Andrea Czubová, 
která získala 8 bodů, byla nejlepší z celé 
školy.   

 
Žáci si zkoušeli vyplnit pracovní list, do 
kterého psali, co se jim ve škole daří a co se 
jim nedaří. 
 
Také společně dočetli knížku Damoklův 
meč, prošli si ilustrace v závěrečné kapitole 
Zánik bájné Atlantidy a zadali si novou 
četbu: Boříkovy lapálie. 
 
Při výtvarné výchově prostorově vytvářeli 
jejich oblíbený hrníček se sáčkem čaje. 
Někteří také dělali kulisy na besídku.  

 
Magdalena Kantová  

 
Barbora Štěpánová 

 

Páťáci také nacvičovali besídku, která měla 
být, ale kvůli uzavření škol se nemůže 
konat. Co doma dělají? Podívejte se na str. 
23. 

Minirozhovor s Matějem 
Ptáčkem a Davidem Hanušem 

Jaký je tvůj koníček? 
H: Rád hraji fotbal. 

P: Rád chytám pokémony. 

Chodíš do nějakého kroužku? 
H: Chodím do skautu. 

P: Chodím tady do školy na robotiku. 

Co máš rád na Velikonocích? 
H: Mám rád prázdniny. 

P: Rád chodím koledovat. 

Umíš plést pomlázku? 
H: Učil mě to táta, ale neumím to. 

P: Trochu, ale je to podobné jako pletení 
copů. 

Chodíš na koledu? 
H: Chodím ke spolužačkám a sousedům. 

P: Ke spolužačkám a do Opočna. 

 
 

           Připravili Dave a raimbow061   
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6. A - Teraristé v 6. třídě 
Mezi pondělní předměty žáků 6.třídy patří i 
dvě hodiny výtvarné výchovy, při kterých 
děti namalovaly už spoustu hezkých 
obrázků. Tentokrát si na ně paní učitelka 
Sochorová připravila výzvu - výrobu terárií. 
Třída se tak proměnila v chovatelskou 
stanici plnou exotických zvířat a jejich 
ošetřovatelů - teraristů. Na lavicích byli 
hadi, želvy a plazi různých velikostí a barev. 
Mladí ošetřovatelé jim připravili krásná a 
zajímavá terária, ve kterých zvířata našla 
svůj domov. Odměnou všem teraristům je 
jejich výstava na schodech mezi 1. a 2. 
patrem. 

Foto a text: P. Novotná Horká, asistentka 
Zpracoval: Don 

 
 

 

 
 

Minirozhovor s Benem Králíčkem 
 

Co rád děláš, jaký je tvůj koníček?  
Sportuju, hraju hokej.  Dostal jsem pohár 

za nejlepšího obránce na turnaji, letos 
jsem se zúčastnil královéhradeckého 

výběru v hokeji. 
 

Chodíš do nějakého kroužku v naší škole? 
Ano, chodil jsem 2 roky na florbal. 

 
Co máš rád na Velikonocích? 

Že je zábava. 
 

Brzy budou Velikonoce, na co se těšíš? 
Nejvíc na sladkosti při koledě. 

 
Chodíš na koledu? 

Ano, chodím pokaždé na sestřenici 
v Pulicích. 

 
 

 
 

Rozhovor připravil Don 

 

  



       OKÉNKO DO TŘÍD 

11 

7.A – Nácvik divadla 
V 7.A se skoro všichni žáci zúčastnili pobytu 
na lyžařském kurzu. U 7. B se o tom dozvíte 
něco více. 

V hodinách ruštiny hodně pracujeme 
s textem a objevujeme nová slova a 
písmenka. Říkáme si básničky a často 
píšeme diktáty. Taky nás pan učitel zkouší 
před tabulí, jestli pořádně umíme psát 
ruská písmenka. Čteme si v učebnici a vždy 
si pořádně řekneme výslovnost. Také 
posloucháme ruské nahrávky se slovíčky, 
která si potom zapisujeme do slovníku. 

Na hodině literárně dramatické výchovy 
jsme se chystali na premiéru divadla. Zatím 
jsme zkoušeli s textem. Už máme také 
rozvrhnuté kulisy - kde co bude. 
Momentálně řešíme oblečení. Otázkou je, 
zda se letos podaří divadlo zahrát… 

V matematice jsme nedávno začali 
probírat poměr. Ve srovnání s racionálními 
čísly je to snazší. V současné době se 
musíme učit doma sami z různých zdrojů. 
Už umíme poměr určit, krátit, rozšiřovat a 
rozdělit v daném celku. Také už víme, co je 
to převrácený poměr, změna v daném 
poměru nebo postupný poměr.  

  
Obrázky osobností namalovaly Zelená Kateřina 

a Rejzková Eliška 

 

 
Marek Smola poslal z domu dva obrázky: jeden 

s fyzikou a rouškou a druhý velikonoční 

 
Matyáš Stonjek poslal z domu obrázek  

Kočka a myš 

 
 

Zprávy připravili: Erik Fiala, Kateřina Zelená 
Zpracovala: Nici 
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Minirozhovor  
s Erikem Fialou 

 
Jaký je tvůj koníček? 

Mám více koníčků, patří mezi ně hlavně 
sporty jako fotbal a florbal. 

 
Dosáhl jsi v něm někdy něčeho? 

Ano, hlavně s fotbalem. 
 

Chodíš někam do nějakého kroužku? 
Chodím 8 let na fotbal a 6 let na florbal. 

 
Chodil jsi na nějaký kroužek do školy? 
Chodil jsem od první do páté třídy na 

flétnu a taky na florbal. 
 

Co máš rád na Velikonocích?  
Že jsou alespoň chvíli prázdniny… 

 
Chodíš na koledu? 

Ano, chodím k známým lidem po 
Dobrušce. 

 

 
Za rozhovor děkuje Nici 

 

7. B – Kupa zábavy, sněhu a 
přátelství 
V neděli 1. března 2020 se zahájil lyžařský 
výcvik. Žáci se sešli před školou, naložili svá 
zavazadla, rozloučili se s rodiči a odjeli do 
Jizerských hor na chatu Lučanku.  

Hned po příjezdu se naobědvali, řekli si 
určitá pravidla a vyšli na svah. Jelikož ten 
den nebylo dost sněhu na lyžování, šli hrát 
různé hry na sněhu. Každý den byl budíček 
v 7:00 a dopolední program byl na svahu. 
Na oběd se chodilo do jiné chaty, než se 
bydlelo, a odpoledne zase na svah. Večeře 
už byla na chatě Lučance a pak se zahájilo 
volno. Také se muselo chodit na přednášky 
do společenských místností, abychom se 
něco zajímavého dozvěděli o historii 
lyžování a snowboardingu. Večerka každý 
den zůstávala ve 22:00, kdy už každý musel 
ležet ve své posteli. 

Třetí den se nešlo lyžovat, abychom nebyli 
moc vyřízení. Tak jsme hráli šipkovanou ve 
sněhu a byla to veliká zábava. Bohužel celý 
den pršelo, a tak jsme byli venku v dešti a 
do chaty jsme přišli úplně promočení. 

Ve čtvrtek se celý den lyžovalo a v pátek 
jsme si zabalili věci a kolem 11:00 odjeli 
zpět domů. Ke škole jsme dorazili kolem 
14:00, kde nás přivítali rodiče. Všem nám 
moc chybí ty užité dny se svými přáteli na 
horách.  
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Připravila: 
Tyny 
 
Text:  
Vendula 
Mílová 

 
 

Minirozhovor s Matějem 
Tomášem 

Co rád děláš?  
Rád hraju na počítači. 

Jaký je tvůj koníček? 
Můj koníček je hraní na bicí, na které hraju 

prvním rokem. Ještě hraju 7 let na 
elektrické klávesy. 

Chodil jsi někam do nějakého kroužku? 
Ano, na karate 6 let. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Věnoval ses nějakému kroužku ve škole? 
Ve škole jsem hrál na flétnu. 

Co máš rád na Velikonocích? 
Nejradši mám koledu, chodím po 

Dobrušce za příbuznými. 
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8. A – Dosti soutěživí 
 

V chemii se osmáci učí periodickou tabulku 
prvků. Paní učitelka Maixnerová je učila, jak 
z ní zjistit protonové číslo prvku, počet 
valenčních elektronů a další věci, které jim 
pomohou se v tabulce orientovat. Nedávno 
si navíc zkoušeli filtraci s živočišným uhlím 
a roztokem vody a inkoustu. 
 
Žáci se druhé pololetí 8. třídy zaobírají 
v hodinách přírodopisu anatomií člověka. 
Už probrali svaly, kostru, oběhovou 
soustavu, dýchací soustavu a trávicí 
soustavu.  
 
V posledních týdnech naši kuchaři 
soutěžili. Vařili boloňské špagety. Rozdělili 
se na dva týmy a soutěžili o možnost 
vybrat, co budou příště vařit. V 1. skupině 
proti sobě soutěžily týmy s šéfkuchaři 
Anetou Kubáčovou proti Kubovi Čejpovi. 
V Anetině týmu byly žákyně Bára Zelená, 
Lucie Smažíková, Nikola Pohlová, Monika 
Laštůvková, Hana Smolová a Karolína 
Suková. V Kubově týmu byli žáci Adam 
Hornof, Adam Kovář, Michal Balcar, Tomáš 
Plechatý, Míra Dvořák a Matěj Urban. P. uč. 
Macek rozhodl, že vyhrál dívčí tým. V 2. 
skupině byl tým veden Janem Tomášem, 
který obsahoval kuchaře jménem Petr 
Cerman, Tomáš Sládek, Jakub Štěpán, 
Jáchym Šponar, Tobiáš Týfa a Daniel Horký 
který v souboji chuti porazil tým vedený 
Laurou Osikovskou, jenž obsahoval kuchaře 
jménem Lukáš Tošovský, Kristýna 
Domáčková, Nicol Ježková, Adéla 
Čtvrtečková a Martina Friessová. 

 
Zprávy a rozhovor připravil Johny

   

Minirozhovor  
s Adamem Hornofem a Nicol 

Ježkovou 

Máš nějaký koníček? 
Tvořím weby ve Wordpressu. 

Ano, od sedmi let tancuji latinsko-
americké tance. 

Chodíš do nějakého kroužku? 
Ano, na angličtinu do Atlanty. Chodím tam 

už cca 11 let. 
9 let chodím do taneční třídy ZUŠ a šestým 

rokem chodím na keramiku. 

Dosáhl/a jsi tam nějakých 
úctyhodných výsledků? 

Dosáhl jsem dvou certifikátů od 
Cambridge a na jaře budu dělat další. 

Mám několik medailí z tanečních soutěží. 

Brzy budou Velikonoce, je něco, co na 
nich máš oblíbené? 

Mám čas na své koníčky. 

Ani ne, ale mám ráda tu atmosféru kolem 

nich. 
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9. A – Samostudium 
Jak už všichni dobře víme, od 11. března se 
po celé České republice uzavřely všechny 
školy. Naše škola nebyla výjimkou, ale 
vzhledem k tomu, že nikdo dopředu neřekl, 
do kdy budou muset být školy uzavřeny, 
musela škola zvolit cestu online výuky.  
 

Nejdříve jsme pracovali v online prostředí 
Google disku. Zde jsme pracovali týden. 
Učitelé nám zde vytvořili složky pro 
jednotlivé předměty a do těchto složek 
nám poté vkládaly všechny materiály, od 
domácích úkolů až po zápisky. My jsme 
zase následně všechny vypracované úkoly 
posílaly zpět do těchto složek.  
 

Také jsme si s naším třídním učitelem 
vytvořili skupinu na Messengeru, kde 
sdílíme případné nedostatky nebo zde 
řešíme případné nejasnosti.  
 
Také jsme si zkusili první skupinový 
videochat, kde nás učitel seznamoval s 
novým programem, se kterým v 
momentální době nejvíce pracujeme. 
Jmenuje se Google Classroom. 
  
Nyní máme i pravidelnou online výuku, při 
které probíráme látku k přijímačkám.  

Lucie Zelená, 9. A 

 

 

 
 

Minirozhovor s Petrou 
Procházkovou a Adélou Kubalovou 

Chodíš do nějakého kroužku? 
P: Chodím do jezdeckého klubu do 

Bohuslavic a do zušky. 
A: Chodím na výtvarku do zušky. 

Jak dlouho chodíš na kroužek?  
P: Asi 5 let, ale v dětství jsem prostřídala 

několik kroužků.  
A: Od 5 let. 

Měla jsi nějaké vystoupení? 
P: Vystupovala jsem na hudební nástroj a 

měla jsem soutěž v jezdectví. 
A: Ano, se skateboardem. 

Využila jsi kroužky naší školy? 
P: Ano, v dětství… 

A: Ne.  

Máš ráda Velikonoce? 
P: Ano, mám ráda tu atmosféru. Ale 

pomlázku uplést neumím. 
A: Já také, mám ráda to jídlo. 

 

  
Připravila Mola 
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Z deníku Harryho Pottera 
V týdnu od 9. do 13. března se měla 
uskutečnit besídka 1. stupně s tematikou 
Harry Potter. Bohužel se kvůli nemoci, 
která po celé ČR putuje, neuskutečnila. Žáci 
1. stupně jen stihli v úterý 10. 3. 2020 
generálku před 7. a 9. třídou, která se jim 
moc a moc povedla. Samozřejmě nemusíte 
smutnit, celé představení se odloží, až se 
nastoupí zpět do školy. 

Nici 
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Recitační soutěž 1. stupně 
V úterý 18. února 2020 proběhlo školní 
kolo recitační soutěže žáků 1. až 5. ročníku 
v sále školy. Z každé třídy byli vybráni žáci, 
kteří zaujali svou recitací a získali hodně 
bodů v třídním kole. Děti si mohou vybrat 
básničku podle svého výběru a pak se ji 
musí naučit. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích, mladší žáci a starší žáci. 
 

1. kategorie (1. – 3. ročník) 
1. místo  - Ema Cermanová 3. A 
2. místo  - Anna Machačová 1. A  
                   Jáchym Lejp 2. A  
3. místo – Magdaléna Cejnarová 2. A 
 

2. kategorie (4. – 5. ročník) 
1. místo - Adéla Pitašová 4. A 
2. místo - Andrea Czubová  5. A 
3. místo – Magdaléna Čtvrtečková 5.A 

Nikky, foto paní asistentka Hůlková 

 

S kterou básničkou můžete vyhrát? 
Přinášíme soutěžní seznam letošní recitace. 
Zajímá vás, s kterou básničkou děti vyhrály? 

Třeba se inspirujete příští rok 😊. 
1.A 
Marie Krestová       Borůvky  (F. Hrubín)   
Anna Machačová    Jarabáček   
Eva Nosálová           Křišťálová studánka (Hrubín) 
Iveta Poláková         Říkání o slunci (Vodňanský) 
Adéla Polová            Domky (Jan Vodňanský) 
 
2.A 
Dominika Hůlková    Pasáček a sluníčko (Hrubín) 
Magd.Cejnarová       Ohryzaná básnička (Žáček) 
Kateřina Kolářová     Ježek (Roman Šmejkal) 
Jáchym Lejp               Zeměkoule (M. Kratochvíl) 
Přemysl Michek        Drak (Jaroslava Leinesová) 
Klára Novotná           V zimě (J. V. Sládek) 
 
3.A 
Ema Cermanová Kouzelník 
Sára Czubová Cesta 

Natálie Drašnarová Léto 
Ivo Kresta  Kuřátko a obilí (Hrubín) 
Lada Kropáčková Křišťálová studánka (Sládek) 
Lucie Mědílková Podobizna 
 
4.A 
Vojtěch Domorád Moje tužka ušatá (Vodňanský) 
Sofie Hronovská Bílá paní 
Zuzana Marešová Ohryzaná básnička (Jiří Žáček) 
Adéla Pitašová     Až ze Sněžky s ježky pěšky (J.Havel) 
Kateřina Pitašová  Včelka  
Jiří Vogl   Nosorožec (Zdena Lorencová) 
  
5.A 
Natálie Bartošová  Růžičky (Josef Václav Sládek) 
Adéla Cejnarová  Moje tužka ušatá (Vodňanský) 
Štěpán Cerman Voják 
Andrea Czubová Koťata (Emanuel Frynta) 
Magd. Čtvrtečková Jak taškář napálil taškáře (Žáček) 
Anička Domorádová Vlastní podobizna (J. Brukner) 
Barbora Hůlková  Brouček a světluška (I. Ričlová) 
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Dětský maškarní karneval  
Karneval pořádaný naší školou se konal 
v Kulturním domě v Dobrušce v neděli 23. 2. 
2020 již po pětadvacáté (!!!).  
Sál byl plný malých tanečníků i dospěláků. 
V letošním roce se přišlo vydovádět 116 dětí 
v nejrůznějších kostýmech a dospělých 
v rekordním počtu 153!  
Na úvod předvedla své umění děvčata z oddílu 
moderních gymnastek. Pak došlo na 
představování masek na jevišti, odkud si všichni 
odnesli zaslouženou odměnu.  Následoval 
program plný her a tanečků, které dětem na 
jevišti živě předváděla taneční „company“ osmi 
deváťáků.  
Spokojenost dětí doplnila bohatá tombola, do 
které přispěli místní podnikatelé a firmy, ale i 
mnozí rodiče, učitelé a vychovatelky, které celý 
karneval během tří týdnů připravovaly. Na závěr 
programu proběhlo také losování vstupenek o 
jedenáct chutných bábovek, které napekly paní 
učitelky, asistentky, vychovatelky i paní 
školnice.  
Mnoho pochvalných slov a díků od 
zúčastněných rodičů i dětí nám udělalo velkou 
radost. Snad si karneval za rok opět společně 
zopakujeme.  

Velké DÍKY si zaslouží rodiče našich žáků, kteří 
přispěli cenou do tomboly nebo finančním 
darem: POLOVI (SOMIPO), RADOVI, GERŽOVI, 
p. PETEROVÁ, KAVKOVI, NOSÁLOVI, VOGLOVI, 
ZRZAVÍ, ROTTOVI, NOVOTNÍ (Ohnišov), MACHAČOVI, 
MARTINCOVI, MĚDÍLKOVI, ZELENÍ, p. MROUEROVÁ, 
KOLÁŘOVI, PITAŠOVI, POPELKOVI, OUŘADOVI, 
p. ŽĎÁRKOVÁ, MICHKOVI, HORNOFOVI, URBANOVI, 
BURYANCOVI. 

Děkujeme také všem zaměstnancům školy, 
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav 
karnevalu, zajišťování cen, výpomocí na 
karnevalu apod. (Hlavsovi, p. Effenberková, 
p. Bajerová, p. Petráčková, p. Schmoranzová, 
p. Maixnerová, p. Tošovská, p. Moravcová, p. Hůlková, 
p. Šimonová, p. Novotná Horká, p. Poulová, 
p. Čejpová, p. Dubnová, p. Macek, p. Kučerová). 

M. Hlavsová, foto M. Hůlková 
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Pythagoriáda  
V týdnu před pololetním vysvědčením se 
žáci 5. až 8. třídy účastnili psaní 
matematické Pythagoriády. Například 8. A 
měla 13 úloh. Na postup do druhého kola 
bylo za potřebí dosáhnout 10 bodů. To se 
však nikomu nepovedlo. 

                            5. A  

Czubová Andrea 8 bodů 

Domorádová Anna 7 bodů 

Cejnarová Adéla 6 bodů 

Jiroud Martin 6 bodů 

Michalíková Sára 6 bodů 

Šimečková Sofie 6 bodů 

 

                            6. A  

Kejval David 7 bodů 

Slavík Viktor 6 bodů 

Ovčariková Magdaléna 5 bodů 

 

                            7. A  

Rejzková Eliška 7 bodů 

Stonjek Matyáš 6 bodů 

Dusílek Michal 5 bodů 

Fiala Erik 5 bodů 

  

                            7. B  

Buryancová Samantha Marianne 6 bodů 

Mílová Vendula 5 bodů 

 

9. A - přírodovědný seminář 
Na přírodopisném semináři deváťáci dělali 
např. pokus s vejci a jak je dostat do lahve, 
dále zkoumali vlastnosti plastů. Až budou 
chodit do školy, chystají se na sacharidy. 
Také hráli deskovou hru Cesta labyrintem 
města.        Nikky 

 

Minulé číslo jsme poslali i Michalu Horákovi, se 
kterým byl uveřejněn rozhovor. 

Zábavné FPR 
Fyzikální praktikum je volitelný předmět 
8.A, který vede paní učitelka Špaňová. 
Tento předmět je zaměřený na praktické 
úlohy, kde žáci zkoušejí různé pokusy. 
Nedávno si zkoušeli vypočítat index BMI, 
který slouží pro zjištění informací o vaší 
tělesné váze. Také na začátku roku stavěli 
ze známé stavebnice Merkur. Momentálně 
staví z Boffin elektronické stavebnice. 
Zatím skoro všechny fyzikální praktika baví, 
i protože paní učitelka známkuje hlavně 
práci v hodině. Testíky žádné nepíší. 

Nici 

Zima nezima 
Před pár dny podle kalendáře skončila zima 
a začalo jaro. Byla ale zima vůbec? Byla to 
zima nezima. Počasí připomínalo něco mezi 
podzimem a jarem, po sněhu ani památky, 
zimních sportů jsme si vůbec neužili. Na tu 
pravou zimu nám už jen zůstaly vzpomínky 
z Ladových obrázků. Jestli někdy příště sníh 
napadne, budeme ještě umět postavit 
sněhuláka?          Don 
 

 
 
 
  

                                   8.A  

Balcar Michal 5 bodů 

Hůlek David 5 bodů 

Jakub Štěpán 5 bodů 
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SLEDUJTE WWW.ZSPULICKA.CZ 

 
 
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let 
z důvodu uzavření školského/dětského 
zařízení (školy) najdete na stránkách školy.  
Pod  odkazem jsou dva formuláře – první 
pro rodiče, druhý formulář v příloze je 
určen pro případ převzetí péče jiným 
oprávněným (tedy ne rodičem). Rodiče se 
při ošetřování mohou střídat, pak potřebují 
formuláře dva, stejně tak mohou čerpat 
ošetřovné prarodiče, pokud žijí ve společné 
domácnosti. 
Žádost o ošetřovné je možné si vytisknout 
doma a vyplnit. Tiskopisy potvrzujeme ve 
škole každý den v době 8:00 - 12:00.   

 
Obrázek Terezy Šplíchalové ze 7. B (z domu) 

Změny v placení obědů 
Vážení strávníci, 
v souvislosti s ukončením provozu pobočky 
Komerční banky v Dobrušce Vás žádáme, 
abyste si v nejbližším možném termínu 
zařídili u Vaší banky bezhotovostní platbu 
za obědy ve školní jídelně INKASEM s 
limitem 1500 Kč (částka souvisí s tím, že v 
některém měsíci jsou uskutečněny 2 
platby). 
Veškeré informace a variabilní symbol 
získáte od vedoucí ŠJ, tel. 494 623 583. 
Potvrzení o zřízení inkasa následně 
odevzdejte do ŠJ, aby Vaše číslo účtu mohlo 
být zaevidováno ke jménu strávníka. 
Nejpozději od srpna 2020 nebudeme 
hotovostní platby přijímat. 
Číslo účtu ŠJ: 78-8892890227/0100 
Děkuji za pochopení. 
Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelka gymnázia 

Soutěž pro žáky školy 
Milé děti, dny karantény musíte trávit 
doma, mimo školu. Pokuste se veršovanou 
básničkou popsat svoje činnosti i pocity. 
Krátké básničky posílejte na adresu: 
zacizspulicka@email.cz.   Básničky budeme 
zveřejňovat na tomto odkazu 
https://zspulicka.cz/wp-
content/uploads/2020/03/básnička.jpg 
 a nejvtipnější oceníme.  

  

http://www.zspulicka.cz/
https://zspulicka.cz/wp-content/uploads/2020/03/básnička.jpg
https://zspulicka.cz/wp-content/uploads/2020/03/básnička.jpg
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30 otázek pro ředitele 

19. 3. 2020, tedy v den, kdy má svátek 
Josef, to bylo přesně 30 let, co se stal 
ředitelem naší školy pan Václav Hlavsa. Při 
té příležitosti mu naše redakce připravila 
30 otázek. A pan ředitel odpověděl úplně 
na všechny. V tomto čísle jich stihneme 
prvních patnáct. 
 

1. Jak jste se dostal k práci ředitele? 
Náhodou, jedna paní učitelka z této školy 
mi navrhla, abych se přihlásil do konkurzu 
na ředitele. 
 
2. Jak probíhal váš konkurz na ředitele? 
Pozvali mě před konkurzní komisi, ve které 
byli zástupci města, okresu, inspekce, 
školy, rodičů a odbory. Já odpovídal na 
různé otázky, hlavně je zajímalo, jaké mám 
se školou plány. Většina se už uskutečnila, 
ale stále je co zlepšovat. 
 

 
 

 

3. Jak si představujete vývoj školy v dalších 
letech? 
S paní zástupkyní Poulovou o vývoji školy 
hovoříme každý den. Řešíme třeba změny 
v organizaci výuky v novém školním roce. 
Dojde k nim v pedagogické sboru, někteří 
učitelé odejdou, musíme sehnat nové a 
určit jim kdo co bude učit. Občas je třeba 
něco opravit, koupit nový nábytek a jiné 
vybavení a pomůcky. Výuka se bude 
doplňovat a oživovat novými školními 
akcemi a projekty.  A hlavně, stále věřím, že 
se podaří městu postavit novou sportovní 
halu? 
 
4. Co nás jako žáky čeká? 
Žáky nebudou čekat žádné velké změny, do 
školy chodí proto, aby se co nejvíce naučili, 
ale taky pobavili a společně s kamarády si 
to ve škole užili a hlavně, aby se cítili 
bezpečně. Tak by to mělo pokračovat. 
 
5. Proč jste se rozhodl skončit? 
Všechno má svůj konec, už jsem v důchodu 
a zdraví mi velí častěji odpočívat. 
 
6. Bavila vás tato funkce?  
Nebavila mě ani tak funkce jako možnost 
něco vylepšovat, organizovat a budovat, 
ale i pracovat v přátelském kolektivu a 
hlavně učit a pracovat s dětmi. 
 
7. Jak bude probíhat změna ředitele? 
Rada města schválila vypsání konkurzu, 
který už byl vyhlášen. Zájemci o práci 
ředitele se přihlásili. Schůzka konkurzní 
komise byla kvůli karanténě odložena, ale 
až se sejde, doporučí radě města nejlepší 
uchazeče. 
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8. Jak to bude dál? Kdo bude ředitelem? 
Ředitelem bude ten, koho vybere a 
jmenuje rada města z úspěšných uchazečů.  
 

9. Bude vám tato práce chybět? 
Dnes už rád tuto práci předám mladším, už 
mě to unavuje, ale rád pomohu, pokud o to 
někdo bude stát. Když něco děláte dlouho 
a najednou je konec, tak to asi chvíli chybí. 
 

10. Až skončíte funkci ředitele, budete 
dále učit? 
Pokud mi zdraví dovolí a nový ředitel či 
ředitelka mi to nabídne, tak třeba ano. 
 

11. Jaké předměty jste učil? 
Než jsem přišel do této školy, učil jsem 
skoro 12 let na Dobřanech matematiku, 
fyziku, výtvarnou výchovu, pracovní 
činnosti. Na naší škole informatiku, 
výtvarnou a estetickou výchovu, užité 
výtvarné činnosti a občas matematiku. 
 

12. Jaký byl váš oblíbený předmět? 
Jak kdy, když to děti i mě bavilo, tak 
všechny. Někdy to šlo ztuha nebo jsem řešil 
nějaké nepříjemné problémy se školou, tak 
to mě zase nebavilo. 
 

13. Oproti dnešní době, jak se dřív učilo? 
To jsem tenkrát učil právě v Dobřanech. 
Bylo to jednodušší na přípravu. Školní 
vzdělávací program byl pevně daný, včetně 
učebnic i metodických materiálů. Na žáky 
jsme byli více nároční, učiva bylo taky víc. 
Nebyly kopírky, počítače, mobily ani 
internet, a přesto jsme všechno stihli 
odučit. Děti toho víc uměly ze školy, ale i 
praktických běžných dovedností z domu. 
Dnes se spoléhají na chytrou techniku, kde 
si mohou vše najít, bohužel to neumí 
všichni. Ti pak neumí velmi málo nebo nic. 

 

14. Byl jste na naší škole spokojený? 
Ano, většinou byl. Život a práce ale není 
vždy samá spokojenost, byly dny, kdy jsem 
byl dost nespokojený, dokonce i naštvaný. 
 

15. Co vám přijde jako největší úspěch? 
Největším úspěchem byla přístavba 
2. patra školy s celkovou vnitřní 
bezbariérovou přestavbou. Dlouhodobým 
úspěchem je dobré jméno školy na 
veřejnosti a zájem rodičů o školu ze 
širokého okolí. Škola však má omezenou 
kapacitu, proto musí nespádové žáky 
bohužel odmítat. 

Děkujeme,  
naše povídání dokončíme příště. 

redakce Exkluzivu 

 
Na fotografiích je budova školy v roce 1985 a 
2015. Současný pohled najdete na titulní straně 
školního časopisu. 
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Šikovní žáci 
     
 
Dobrý den, paní učitelko, 
posílám fotky polštářku, 
který jsem ušila včera na 
mém stroji. Mějte se hezky. 
Emilka Rubešová, 2. A. 
 
 
 

 

Doma šije také Andrea Czubová z 5. A. Ta si ušila roušku. 

    
 

Vlastní roušku si ušila i Magdaléna Čtvrtečková z 5. A 
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Magda přidala i návod na výrobu roušky, 
uveřejňujeme jen foto č. 1: 

 

 
Obrázek od Emilky Rubešové ze 2. A - 
ilustrace ke čtení Jak učesali vílu. 

 

Ukázky z projektu Jaro  
(Nela Dyntarová, 4. A) 
První jarní den  
V roce 2020 první jarní den, stejně jako v roce 
předchozím, začíná 20. března. První jarní 
den (astronomické jaro, jarní rovnodennost) 
však v roce 2020 začne o poznání dříve, než 
tomu bylo v roce 2019. Astronomové 
vypočetli počátek jara v roce na 4 hodiny a 49 
minut po půlnoci. 
 
Velikonoce 
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle 
jejich pojetí se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Svůj původ mají s největší pravděpodobností 
v pohanských tradicích a oslavách jara. 
VELIKONOČNÍ TRADICE: 
BARVENÍ VAJÍČEK, PLETENÍ POMLÁZEK, PEČENÍ BERÁNKA A MAZANCE, ZPÍVÁNÍ 
VELIKONOČNÍCH KOLED 
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JARO (Nela Dyntarová) 
Jaro už jde k nám, 
kdo by se ho bál? 
Venku taje sníh, 
už „nesvištíme“ na saních. 
Zelená se tráva, 
to je dobrá zpráva. 
Slunce svítí, 
roste kvítí. 
Ptáci krásně zpívají, 
děti venku lítají. 
S pomlázkou jsou kluci tady, 
dívky nevědí si s nimi rady. 
Křičí a prchají, 
domů se schovají. 
Jako už jde k nám,  
kdo by se ho bál? 

 
Adéla Moravcová 7. B 

Křížovka 
 

 1.               

    2.             
   3.           

  4.             

5.                 

    6.           

 

1. mládě lva 
    

4. mládě krávy 

2. hnědá nebo lední šelma 
 

5. černobílý pták žijící na jižním pólu 

3. nejlepší přítel člověka   6. mňouká to..... 
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Kdo s koho? 
Je maličký, pouhým okem neviditelný 
a přesto ovládl celou naši Zemi. Jeho 
jméno se vyslovuje ve všech světových 
jazycích a skloňuje ve všech pádech. Je 
to dravec, útočí zákeřně a velmi 
rychle. Je to Covid 19 známý jako 
koronavirus. Změnil život milionům 
lidí, změnil život i nám v Dobrušce. Od 
11. března 2020 mají děti nečekané 
volno, aby ohrožení nákazou bylo co 
nejmenší. A tak nastala „nová doba" 
ve vyučování. Učitelé i žáci se museli 
naučit novým způsobům předávání a 
zpracování učiva a domácí přípravy. 
Děti se naučily zodpovědnosti a 
samostatnosti. Velké poděkování patří 
všem pedagogům, žákům i rodičům. 
Náš rodák František Vladislav Hek řekl: 
„Bez boje není vítězství a i té nejdelší 
písničce je jednou konec." Bojujme 
tedy proti koronaviru, ať už je s ním 
brzy konec a my se můžeme vrátit do 
běžného života a sejít se v naší krásné 
škole.              

Text: P. Novotná Horká, asistentka 
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Oblíbené knihy našich učitelů 
Tentokrát jsem se našich učitelů ptal na jejich nejoblíbenější knihu. Přidal jsem k ní otázku, co si z ní 
odnesli. Odpovědělo mi 14 učitelů. Na prvním místě byl Malý princ, který jako jediná kniha získal dva 
hlasy. Dva učitelé nemají žádnou oblíbenou knížku. 

Horny 

Josef Škvorecký Zbabělec   

Miloš Štěpnický Velký rybí receptář Plno receptů 

Elena Ferrante Geniální přítelkyně   

Ray Bradbury 451 stupňů Fahrenheita   

Karel Čapek RUR Lidé jsou nepoučitelní a dělají dokola stejné chyby. 

Antoine de Saint 
Exupéry 

Malý princ (2x)  Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je 
očím neviditelné. 

Jan Weiss Dům o tisíci patrech Člověk se musí vždy spoléhat pouze sám na sebe. 

Dan Brown všechny knihy Vhled do historie, umění, záhad, tajemna. 

  Bible Každý den v ní nacházím něco nového a 
inspirativního do svého života. 

J.K. Rowling Harry Potter Život není nikdy tak temný, aby v něm nebylo místo 
na zázraky v podobě přátelství, lidskosti, lásky, 
pomoci i odpuštění. 

Jana Eyrová Ptáci v trní Mám ráda romantické příběhy ze starší doby, kdy 
lidé se k sobě chovali slušně a čestně. Jejich slova a 
činy měly svoji váhu. 

 

Na fotce je prvňák Filip Škraněk, jak se doma učí geometrii.  
Zajíčky na druhé fotce doma vyrobila Iveta Poláková z 1. A.  
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Kvíz o škole 
1. Který učitel učí nejvíce předmětů? 

a) paní Moravcová 
b) paní Maixnerová 
c) pan Frýda 

2. Kdo učí matematiku na 2. stupni? 
a) pan Sedláček, paní Špaňová, paní 

Sochorová  
b) pan Macek, paní Špaňová 
c) pan Sedláček, paní Novotná 

3. Kdo neučí cizí jazyk? 
a) pan Žďárek 
b) paní Kučerová 
c) pan Macek 

4. Kdo je třídní učitelka 3. A? 
a) paní Tošovská 
b) paní Schmoranzová  
c) paní Petráčková 

5. Kolik asistentek pedagoga máme na 
škole? 
a) 4 
b) 2 
c) 0  

*Knedlíček 
Řešení na straně 31. 

Vtipy koronavirové 
Pokud budou ještě dlouho zavřené školy, 
tak rodiče najdou vakcínu dřív než vědci. 
 
Domácí výuka, den dvanáctý: V Brně kdosi 
nacpal do babyboxu dvě osmiletá 
dvojčata. Bohužel si pamatují, kde bydlí. 
 
V Lidlu jsem objevil novou adrenalinovou 
zábavu. Vezměte si igelitové rukavice a 
otevřete v nich igelitové pytlíky. 
 
Pozor, pozor. Nevěřte všemu, co vám vláda 
hovoří: Říkali, že při nákupu stačí mít 
roušku a rukavice. Dnes jsem takhle šla, ale 
ostatní měli i kalhoty a tričko. 
 
Nevíte někdo, jak dlouho nemám nikoho 
pouštět do bytu, když jsem v karanténě? 
Manželka už dva dny buší na dveře a mě už 
to celkem otravuje. 
 
Všem lidem, co vykoupili rýži z Číny a 
těstoviny z Itálie: Přejeme vám dobrou 
chuť! 
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Vtipy 
 „Váš kluk se strefoval kamenem do mého 
vozu." 
„Strefil se?" 
„Naštěstí ne." 
„Tak to nebyl můj kluk, ten by se jistě 
strefil." 
 
Potkaly se dvě žížaly. 
„Kde máš starýho?" ptá se jedna. 
„Včera ho vytáhli na ryby..." 
 
Přijdou dva opilci brzo ráno k jednomu 
z nich domů a ten druhý povídá: „Na co 
tady máš ten gong?"  
První na to: „To není žádný gong, to jsou 
mluvící hodiny." 
Udeří do gongu palicí a odvedle se ozve: 
„Ses zbláznil, ne? Jsou tři hodiny ráno!“ 
 
Přijde děda k doktorovi a doktor povídá: 
„Do konce života už nemůžete nic jíst!“  
„Pane doktore, vydržím to?“ ptá se děda.  
„Snad ty dvě, tři hodinky vydržíte, ne?“ 
 

 
Doktor potká v ordinaci babku a ptá se jí: 
„Babi, proč jste do ordinace tak dlouho 
nepřišla?” 
Babka: „Já jsem byla nemocná, pane 
doktore.” 
 
Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely 
větu se slovem pakliže. 
Vyvolá Aničku: „Květiny se musí hodně 
zalévat, pakliže je hodně sucho!” 
„Výborně!” 
Vyvolá Pepíčka: „Jeli jsme na hory vlakem, 
vlak cuknul a na tatínka spadl batoh, pak 
lyže!” 
 
Proč mají škodovky vytápěné zadní sklo? 
Aby nezábly ruce, když tlačíte. 
 
Děcka, myjte si ruce, jinak chytnete 
koronavirus. Na ten neumřete, ale na 
infekčním oddělení není wifi. A to 
nepřežijete. 

Najdi 7 rozdílů 
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Smějeme se s Chuckem Norrisem 
Věděli jste, že 
✓ Chuck Norris oslavil v březnu kulaté 

osmdesáté narozeniny?  
✓ o nikom jiném na světě neexistuje 

tolik vtipů jako o něm? 
✓ Chuck Norris proslul jako herec 

akčních filmů a seriálů? 
✓ jeho první žena Diane Holechek má 

české kořeny? 
✓ prvním úkolem osmáků na google 

disku bylo poslat jeden vtip o Chucku 
Norrisovi? Některé se opakovaly, ale 
vešlo se nám jich sem 24! 

 
Chucku  Norrisovi se neotevřel padák, 
druhý den ho šel reklamovat. 

Kolik Chucků Norrisů je potřeba k výměně 
žárovky? Špatná otázka! Správně je: Kolik 
žárovek je potřeba k výměně Chucka 
Norrise? 

Chuck Norris zabije nepřítele, i když míří 
na druhou stranu. 

Chuck Norris byl kamarád se Zorrem, 
dokud Chuck nezačal být lepší. 

Chuck Norris má tak ohromnou sílu, že 
když doma klepe řízky, na druhé straně 
Země mají zemětřesení. 

Chuck Norris dokáže předběhnout svůj 
vlastní stín. I ve tmě. 

Víte, co proletí hlavou každého nepřítele 
Chucka Norrise? Kop z otočky do držky. 

Když Bell vynalezl telefon, měl už pět 
zmeškaných hovorů od Chucka Norrise. 

Chuck Norris nepotřebuje klávesnici a myš. 
Počítač ho poslouchá na slovo. 

Chuck Norris se umí vyčůrat do rohu 
kulaté místnosti. =D 

 

Víte, proč Chuck Norris spí vždy jen na 
zádech? Protože si nechce rozfoukat přes 
noc svůj péřový polštář. 

Chuck Norris umí ze strouhanky udělat 
rohlík. 

Chucka Norrise uštkla kobra královská. Po 
5 dnech strašlivých bolestí kobra zemřela. 

Když jde bubák spát, podívá se pod postel, 
jestli tam náhodou není Chuck Norris. 

Jedině Bůh dokáže chodit po vodě, ale 
Chuck Norris dokáže plavat v betonu. 

Chuck Norris dokáže vypít vodu 
z kohoutku na ex. 

Chuck Norris dal hattrick. Z trestné lavice! 

Archeologové v Indii odkryli nového 
dinosaura. Je mnoho druhů dinosaurů, ale 
jen jeden je ve středu všech. Ten jeden 
zřejmě zabíjel ostatní jediným kopem 
s otočkou do hlavy. Archeologové ho chtěli 
pojmenovat ChuckNorrisaurus, ale indická 
vláda změnila jméno na Himotosaurus, 
protože jednoduše není možné, aby po 
panu Norrisovi pojmenovali něco 
smrtelného. 

Chuck Norris neposlouchá hudbu…To 
hudba poslouchá Chucka Norrise! 

Chuck Norris kýchá elektřinu. 

Chuck Norris tě umí oběsit kabelem od Wi-
Fi. 

Chuck Norris dojel na konec kruhového 
objezdu. 

Chuck Norris napočítal do nekonečna. 
Dvakrát! 

Chuck Norris chytil koronavirus! Bylo mu 
ho líto, tak ho zase pustil. 

žáci 8. A      



 OBSAH, TIRÁŽ   

31 

Obsah 
CO BYSTE O NÁS MĚLI VĚDĚT ..................................... 2 
DISTANČNÍ VÝUKA ...................................................... 3 
ŠKOLA V PYŽAMU ....................................................... 3 
1. A – RECITUJEME!..................................................... 4 
MINIROZHOVOR S NIKOLOU ČEJPOVOU ..................... 5 
2. A – PŘÍPRAVY NA BESÍDKU ...................................... 5 
MINIROZHOVOR  S RICHARDEM GALKEM .................. 6 
3. A – HARRY POTTER ODLOŽEN ................................. 7 
MINIROZHOVOR  S EMMOU CERMANOVOU .............. 7 
4. A – PROJEKTY O JARU ............................................. 8 
MINIROZHOVOR S DOMINIKEM JEŽKEM .................... 8 
5. A – VÝBORNÍ V PYTHAGORIÁDĚ .............................. 9 
MINIROZHOVOR S MATĚJEM PTÁČKEM A DAVIDEM 
HANUŠEM ................................................................... 9 
6. A - TERARISTÉ V 6. TŘÍDĚ ...................................... 10 
MINIROZHOVOR S BENEM KRÁLÍČKEM .................... 10 
7.A – NÁCVIK DIVADLA ............................................. 11 
MINIROZHOVOR  S ERIKEM FIALOU .......................... 12 
7. B – KUPA ZÁBAVY, SNĚHU A PŘÁTELSTVÍ .............. 12 
MINIROZHOVOR S MATĚJEM TOMÁŠEM .................. 13 
8. A – DOSTI SOUTĚŽIVÍ ............................................ 14 
MINIROZHOVOR  S ADAMEM HORNOFEM A NICOL 
JEŽKOVOU ................................................................. 14 
9. A – SAMOSTUDIUM .............................................. 15

 
MINIROZHOVOR S PETROU PROCHÁZKOVOU A 
ADÉLOU KUBALOVOU ............................................... 15 
Z DENÍKU HARRYHO POTTERA .................................. 16 
RECITAČNÍ SOUTĚŽ 1. STUPNĚ .................................. 17 
S KTEROU BÁSNIČKOU MŮŽETE VYHRÁT? ................ 17 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL ................................. 18 
PYTHAGORIÁDA ........................................................ 19 
9. A - PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ ............................... 19 
ZÁBAVNÉ FPR ............................................................ 19 
ZIMA NEZIMA ........................................................... 19 
SLEDUJTE WWW.ZSPULICKA.CZ ................................ 20 
ZMĚNY V PLACENÍ OBĚDŮ ........................................ 20 
SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ŠKOLY .......................................... 20 
30 OTÁZEK PRO ŘEDITELE ......................................... 21 
ŠIKOVNÍ ŽÁCI ............................................................ 23 
KŘÍŽOVKA.................................................................. 25 
KDO S KOHO?............................................................ 26 
OBLÍBENÉ KNIHY NAŠICH UČITELŮ............................ 27 
KVÍZ O ŠKOLE ............................................................ 28 
VTIPY KORONAVIROVÉ ............................................. 28 
VTIPY ......................................................................... 29 
NAJDI 7 ROZDÍLŮ ...................................................... 29 
SMĚJEME SE S CHUCKEM NORRISEM ....................... 30 
OBSAH ...................................................................... 31 
BEZPEČNĚ NA INTERNETU…………………….…………….….32 

Exkluziv – 14. ročník školního časopisu ZŠ Dobruška, Pulická 378  
Vydávají žáci 8. ročníku při mediální výchově, 4. číslo časopisu vyšlo 7. 4. 2020 elektronicky, 14. 4. tiskem v nákladu 115 
výtisků. Šéfredaktoři 4. čísla: Martina Friessová, Adam Hornof, Nicol Ježková  
Další členové redakce: Jakub Čejpa, Kristýna Domáčková, Daniel Horký, David Hůlek, Monika Laštůvková, Laura Osikov-
ská, Nikola Pohlová, Lucie Smažíková, Matěj Urban, Jan Tomáš, Tobiáš Týfa, Barbora Zelená a p. učitelka Petra Poulová. 
Titulní stránka: Adam Hornof 
Tisk: Wolfovi, Vrchoviny 
Tituly předchozích ročníků: NA EX, XENA, Exploze, Extrém, Next, Exot-i, Experti, Exit, EXík, EXpress, Experiment, Export, 
Extra. Internetová podoba časopisu na www.zspulicka.cz  

Řešení: Kvíz o škole ze str. 26 1)b, 2)a, 3)c, 4)c, 5)a
 

 Najdi 6 rozdílů (Adam Hornof) 



  BEZPEČNĚ NA INTERNETU 

32 

Na vašem zařízení máte spoustu dat. 
Věřte, že tato data mají hodnotu, nebo 

jsou i intimní. 😉 Takže byste nechtěli, aby 
se k nim dostal někdo cizí. Aby vám vir 
data smazal, zablokoval či dokonce ukradl. 
K ochraně dat slouží různé antiviry. 
 
Jaký antivir vybrat? 
Pokud máte iphone, jste v pohodě. Pokud 
máte Android nebo se bavíme o 
PC,  nastražte oči. 
Vybírat by jste měli mezi důvěryhodnými 
značkami. Nejlepší je se orientovat podle 
takzvané „svaté trojice“ - AVG, Avast, Eset, 
což jsou aktuálně nejpoužívanější antiviry. 
Na Linuxu pochodíte pouze s Esetem. Ale 
Linux antivir nepotřebuje. 
 
Na počítači jsem jenom na netu, takže 
nemám důvod to dělat… 

Tohle je to nejhloupější, co můžete říct. 
Dejme tomu, že počítač stojí 15000, vy si 
chcete stáhnout písničku z Youtube. 
Půjdete na pochybné stránky, písničku si 
stáhnete, počítač vypnete a je to! Máte 
zaplatit 10000 v bitcoinu, aby vám útočník 
odemknul zařízení. I když bitcoiny pošlete, 
tak vám nejspíš útočník zařízení 
neodemkne. 
 

Připravuje: Horny 

 
Některé druhy počítačových virů 

- ransomware (zablokuje zařízení a snaží se 
získat peníze) 
- spyware (sbírá o vás informace, aniž 
byste to věděli) 
- malware, nejznámější je Trojský kůň 
- makroviry - nacházejí se v dokumentech 
pro word 
Pak existuje spoustu virů, jejichž úkol je 
vyhledat si vaše hesla nebo 
kryptoměnovou peněženku. 
A nezapomeňte, že valná většina 
škodlivých kódů se šíří světem pomocí 
elektronické pošty, tedy přes emaily. 
 

Jak budu v pohodě? 
Používej kvalitní antivirový program nejen 
ve svém PC, ale i notebooku, tabletu či 
mobilu. 
 

Jak jsme na tom my v osmičce? 
19 z 21 dotázaných antivir používá 
 

9 z 19 používá antivir na mobilu i pc 

6 z 19 používá antivir pouze na pc 

4 z 19 používá antivir pouze na mobilu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čau lidi! 

Jelikož jsme všichni studenti, tak si 

nějaké soubory opatříme 

alternativní cestou. A tady číhá 

nebezpečí. Dnes si povíme: 

 Jak chránit své zařízení. 

Četli jste pozorně? 

Co je to ESET? 
a) vir, který se chce dostat 
k vašim heslům 
b) jeden ze tří 
nejpoužívanějších antivirů 
c) vymazání dat z počítače 
 
Pokud si také chcete zkusit 
vyplnit náš dotazník, jděte na: 
dotaznik.hornof.info  
 
 

http://dotaznik.hornof.info/

