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Milí čtenáři, 
držíte v rukou další číslo školního časopisu. Opět jsme se sešli na školním meetu a 
připravili společnými silami zajímavosti o dění ve škole. Výjimečně jej musíme 
vydat v elektronické podobě, tištěná čísla si žáci asi v březnu nebudou moci 
vyzvednout, ale určitě o ně nepřijdou. Ani v tomto čísle nebudou chybět 
minirozhovory, tentokrát o zimě. Ptali jsme se, zda žáci dělají nějaké zimní sporty 
nebo jestli podle nich patří ananas na pizzu. Můžete se také těšit na báseň od žáka 
ze sedmé třídy. Vypadalo to, že nebude o čem psát, ale nakonec má toto číslo 36 
stran - zapojily se i některé paní učitelky – kromě zpráv ze tříd tak obohatily toto 
číslo třeba vtipy či textem Nepohádka. Dále také nebude chybět zábava a kreslené 
vtipy. Podíváme se do družiny a poprvé vám představíme náš projekt o sportu. 
Také si můžete přečíst rozhovor s novou třídní učitelkou šesté třídy paní Fialovou.  
Můžete se těšit na hodně nových věcí.   

Pěkné čtení přeje za celou redakci Kamčatka  

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 
 

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

 
Čauko, 
já jsem Tereza Novotná. Je mi čtrnáct let. 
Mám ráda sportování, koukání na různé 
seriály a čtení knížek. Nemám ráda fyziku a 
písemky. Neobešla bych se bez rodiny, 
podpory kamarádů a sportu. Obešla bych se 
bez písemek. Budu se podepisovat Terez. 
  
Ahojky, 
jmenuji se Kamila Pasternáková. Je mi 
čtrnáct let. Narodila jsem se 10. 11. 2006. 
Mám ráda filmy a seriály, ale ráda si i přečtu 
knížku. Nesnáším fyziku. Neobešla bych se 
bez svých kamarádů. Obešla bych se bez 
zkoušení u tabule. Budu se podepisovat 
jako Kamčatka. 
  

Čauky,  
jmenuju se Karolína Peterová. Je mi 14 let a 
narozeniny jsem slavila v lednu. Ráda 
tančím moderní a výrazový tanec a taky moc 
ráda mluvím anglicky. Nesnáším fyziku a 
zkoušení od našeho matikáře. Nemohla 
bych být bez svých kamarádů a rodiny. 
Články budu podepisovat *k*. 
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1. A – Školní den na prvním 
stupni   

  
Výtvory z výtvarné výchovy a pracovního 

vyučování: Honza H. a Verča H.  
 

Před Vánoci  si děti přinesly navzájem 
dárky, ozdobili jsme stromeček a pustili 
koledy. 

Text p. Schmoranzová a Terez 
 

Radosti ze sněhu jsme si 
náležitě užili při pobytu na čerstvém vzduchu. 

Na blízkém kopci jsme si i zasáňkovali. 
 

 
Dětem bylo předáno jejich první vysvědčení, 

všichni měli samé jedničky 
 

Žáčci od paní učitelky Schmoranzové si 
zaslouží pochvalu. Přinášíme malou 
ochutnávku z věcí, které se jim podařily 
zrealizovat.  
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Děti si vyrobily čepičky. Většině se povedly a 
některé stihly i dvě. Ti pomalejší si ji dodělali 

další den. 
 

 
Ochutnávka exotického ovoce v rámci projektu 

Ovoce do škol byla vítaným zpestřením 
 

Ve výuce češtiny už budeme mít probraná 
všechna základní písmena, čteme, píšeme a 
prožíváme zimu s knížkou Příběhy kocoura 
Modroočka od Josefa Koláře. 
Při matematice počítáme do 9, zkoušeli 
jsme napsat i první čtvrtletní práci. 98% 

dětí mělo za 1! 
Při tělocviku 

chodíme 
alespoň na 
procházky. 
 
 
 

Adam Poláček je 
kytarista, zahrál 
prvňákům 
písničku Komáři 
se ženili. 
 

Zimní povídání  
s Karolínou Hůlkovou 

Máš ráda sníh? Už sis ho tuto zimu užila?  
Ano, užila jsem si ho. Stavěly jsme 
s mamkou, sestrou a kamarádkou 

sněhuláka. Pekáčovaly jsme a koulovaly 
jsme se před barákem. 

 
Máš radši lyže, nebo snowboard?  

Ještě jsem na lyžích ani na snowboardu 
nikdy nestála. 

 
Děláš nějaké zimní sporty? 

Sáňkuju  a bruslím. 
 

Co je tvoje oblíbené jídlo? 
Rajská omáčka, palačinky, řízek, 

brokolicová polévka. 
 

Máš ráda pizzu? Patří podle tebe ananas 
na pizzu? 

Ano, mám ráda šunkovou pizzu. A myslím 
si, že ananas na pizzu patří. 

 

 
Terez  
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2. A – Předvánoční čas   
 V 2. A se připravovali na Vánoce. Adventní 
čas si žáci zpestřili soutěžemi a hrami.    
Poslední den školy před Vánoci si žáci místo 
učení přinesli hry a hračky, někteří také 
hudební nástroje. Děti ukázaly svým 
spolužákům, že umí hrát na hudební 
nástroje. Žáci si společně vyslechli koledy a 
samozřejmě mlsali cukroví. Ve třídě si 
každý připravil malý dáreček pro kamaráda.  

  

Leden ve škole 
Druháci se mohli v novém roce 

sejít ve škole. Vrátili se odpočatí a s chutí do 
školní práce, těšili se na kamarády. Přes 
vánoční prázdniny nezaháleli, k radosti 
paní učitelky Tošovské dostali pod 
stromeček nové knížky. S radostí si knížky 
četli. První den téměř celý propovídali, 
zážitků bylo mnoho, zvláště ty čerstvé 
,,silvestrovské‘‘. K svačinám ještě zbylo i 
cukroví, v aktovkách byly také nové hračky, 
dny ve škole utíkají jako voda. 
 V matice žáci počítali do 100, řešili 
obtížnější úlohy a potýkali se s rýsováním a 
měřením úseček, zbyl vždy čas i na zábavné 
procvičování na Školákově a matematické 
hry. Děti začínají pozvolna i s násobilkou,  
 

 

Zimní povídání s Honzou Zeleným 
Máš rád sníh? Už sis ho tuto zimu užil? 
Ano, mám rád sníh❄️. Ano, sníh jsem si 

pořádně užil.   

Máš radši lyže, nebo snowboard? 
Nevím, nelyžuji.  

Děláš nějaké zimní sporty?  

Ano, chodím bruslit a sáňkovat🛷. 

Co je tvoje oblíbené jídlo? 
Moje nejoblíbenější jídlo je losos 

s bramborovým salátem. 

Máš rád pizzu? Patří podle tebe ananas 
na pizzu? 

Mám rád šunkovou pizzu🍕. Ne.          

 
Za rozhovor děkuje Maty 

která jim usnadní rychleji se orientovat ve 
větším počtu čísel.  
 V českém jazyce čtou knihu 
Kouzelná aktovka od Daniely Krolupperové, 
je o kamarádech z 2. třídy. Žáci jsou 
zvědaví, jak vše skončí. Vedou si zápisky i 
s obrázky.  
 Škoda, že nemůžou mít druháci 
tělocvik. Jezdili by bruslit. Zatím chodí 
pouze na školní terasu.    

                                          Foto: Hana Tošovská 
Text: H. Tošovská a Maty 
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1. A + 2. A - Předávání 
pololetního vysvědčení  
Prvňáci dostali vůbec své první vysvědčení 
a velice se těšili. Žáci druhého ročníku 
rovněž převzali z rukou paní učitelky 
ohodnocení své práce. Předávání proběhlo 
za zvýšených hygienických podmínek. 
(Dezinfekce rukou je už standard). Většinou 
na papíře svítily samé jedničky, protože 
děti učivo zvládají, zapojují se do procesu 
vzdělávání aktivně a s radostí a elánem a 
všechny dělají pokroky. Kéž by jim to 
vydrželo.   
Naštěstí, i přes vládní opatření, může být 1. 
a 2. třída vyučována prezenčně, i když jsme 
v říjnu a v listopadu distanční výuku také 
absolvovali. Byla to zkušenost. Mohu říct za 
žáky, učitele a asi i rodiče, jak jsme šťastni, 
že lze do školy chodit. Být v kolektivu mezi 
kamarády a učit se i sociálním 
dovednostem… 
Absenci zpěvu a tělesné výchovy a různá 
omezení si nahrazujeme rytmickými hrami, 
pobytem venku na terase nebo 
procházkami po okolí. 
Doufejme, že se již brzy vrátí do škol fyzicky 
i ostatní třídy a bude opět hravě a veselo. 
Tak s chutí do toho.      
 

 

 
 

Zimní povídání  
s Emilkou Rubešovou 

Máš ráda sníh? Už sis ho tuto zimu užila?  
No jasně, sníh mám moc ráda. Sáňkovala 
jsem na chalupě a na výletě s kamarády.  
 

Máš radši lyže, nebo snowboard?  
Mám ráda lyže, protože na snowboardu 

jsem ještě nejezdila. 
 

Děláš nějaké zimní sporty?  
Lyžuji a jezdím na bruslích. 

 
Co je tvoje oblíbené jídlo? 
Mám ráda vafle s ovocem. 

 
Máš ráda pizzu? Patří podle tebe ananas 

na pizzu? 
Mám ráda pizzu hawai. Ananas mi na pizze 

chutná. 
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3. A – Mnohoúhelníky 
V minulém čísle časopisu jste se dočetli, jak 
jsme si užili Čertovský den. Do školy 
chodíme ale především proto, abychom se 
něco nového naučili. Už umíme 
vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S a také 
malou násobilku. Učili jsme se řešit slovní 
úlohy a seznámili jsme se s novými 
geometrickými pojmy, jako jsou vrcholy, 
strany, hrany, stěny, sousední a protější 
strany. Víme už také, jak vypadají různé 
mnohoúhelníky. V pracovních činnostech 

jsme v prosinci při 
prezenční výuce 
vyráběli vánoční 
přáníčka, svícny a 
svíčky z papíru. Ve 
výtvarné výchově 
jsme malovali zimní 
ulice. 

 
Vánoční přáníčka 

Vánoční besídka 
V pátek 18. 12. 2020 u nás ve třídě proběhla 
vánoční besídka. Byla však jiná než minulé 
roky. Paní učitelka Netíková nám řekla svoji 
představu a ostatní nechala už na nás. Ještě 
před besídkou jsme se domluvili, kdo s kým 
si vymění dáreček. Za třídu jsme si pak 
zvolili dvě spolužačky, které s pomocí paní 
asistentky sestavily program a celou 
besídkou nás provázely jako moderátorky. 
Do programu se zapojilo mnoho žáků. 
Někdo zahrál na hudební nástroj, někdo 
zarecitoval báseň, někteří si připravili 
scénku, jiní řekli vtipy. Uvádějící děvčata si 
také připravila pro všechny spolužáky 
malou soutěž ve formě hádanek. Program 
byl opravdu pestrý. Na závěr jsme si rozdali 
dárečky. Ten den jsme si všichni moc užili! 
 

Po Novém roce se musíme opět učit 
distančně, na výuku se připojujeme on-line. 
Momentálně procvičujeme vyjmenovaná 
slova po B, L, M, P, S a začínáme se 
seznamovat s dalšími, a to 
s vyjmenovanými slovy po V a Z. 
V matematice probíráme sčítání a odčítání 
dvojciferných čísel a zkoušíme již sčítat 
písemně. 

L. Netíková 
Foto: M. Hůlková  
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4. A – Vánoce ve škole 
V prosinci byli žáci rádi, že probíhala 
prezenční výuka. Museli dodržovat přísné 
hygienické pokyny, výuka probíhala 
v rouškách, nebyl tělocvik a hudebka, ale 
děti se držely a zvládly to. 
 
Poslední pátek před vánočními svátky 
proběhla od 10 hodin ve třídě besídka, na 
kterou se žáci moc dobře připravili. Vánoční 
stromeček ve třídě ozdobili výrobky, které 
si sami při pracovních činnostech vyrobili. 
Pro své kamarády nachystali takové 
množství dárků, že měli co dělat, aby se 
dárečky do oběda rozdaly. Pouštěli  si 
vánoční písničky a koledy, přidali se ke 
školní akci, kdy se zpívala „ta naše“ 
s interaktivní tabulí – Vánoční s Neckářem. 
 
Paní učitelka by chtěla žáky pochválit za 
vzorné chování, které přispělo k vytvoření 
příjemné vánoční atmosféry, a také za úklid 
po akci. Žáci této třídy byli schopni třídu 
uklidit tak, že snad ani paní uklízečka 
nepoznala, že se tu odehrávala besídka. 

Co se učíme 
Po novém roce začala již potřetí distanční 
výuka. Už jsme zběhlí a nezalekli jsme se. 
Naopak jsme se naučili pracovat v Google 
učebně jako starší spolužáci a odložili jsme 
aplikaci Školu v pyžamu. 
 
Do učebny nám vyučující zadávají úkoly 
k prostudování nebo k vyplnění s určitými  
termíny a nám se daří vše plnit. 
Máme každý den online vyučování – hlavní 
předměty: ČJ, M, AJ i přírodovědu a 
vlastivědu. 
 
ČJ – učíme se vzory podstatných jmen, 
máme sloh, diktáty a čtení. 
M – cvičíme písemné dělení jednociferným 
dělitelem a k tomu slovní úlohy. V únoru 
jsme začali poprvé online geometrii. 
Dv – zakončili jsme téma pro první pololetí 
– CHODEC a začali jsme téma pro druhé 
pololetí – CYKLISTA. Už víme, co patří do 
povinné výbavy jízdního kola. 
Umíme 40 dopravních značek! 
 

Vysvědčení také 
bohužel proběhlo 
online, tak se moc 
těšíme, až ho 
dostaneme opravdu do 
ruky. 
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Zimní povídání  
se Zdeňkem Popelkou 

 
 Máš rád sníh? Už sis ho tuto zimu užil?  

 Ano, mám. Doma na zahradě a u babičky 
a dědy. 

 
 Máš radši lyže, nebo snowboard?  

Neumím ani na jednom. 
 

Děláš nějaké zimní sporty?  
 Rád bruslím a sáňkuji.  

 
Co je tvoje oblíbené jídlo? 

 Moje oblíbené jídlo je krupicová kaše. 
 

Máš rád pizzu? Patří podle tebe ananas 
na pizzu? 

 Ne, pizzu nemám rád. Ananas na pizzu asi 
nepatří.  

 

 
 

Eda 
 

 
Ellenka (Návštěva zámku, stojánek na tužky) 

PL z dopr. výchovy Nella 
Podklady: p. uč. Pultarová 
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5. A – Sněhuláci  
Od Vánoc opět pracujeme v google učebně 
a také na onlinech. Za společné hodiny 
jsme rádi, protože se alespoň můžeme 
setkat se spolužáky i vyučujícími. 

O jarních prázdninách jsme si také užívali 
volna a pobytu venku. Sice mrzlo, ale nám 
to nevadilo. 

Po návratu z prázdnin jsme zjistili, že 
někteří z nás si podali přihlášku na 
gymnázium a připravují se na blížící se 
zkoušky. 

Ke konci února nás online navštívila 
studentka PF Hradec Králové Petra Jakicová 
(mimochodem dříve se učila na naší škole). 
Nejdříve jen poslouchala, ale potom také 
učila češtinu, matiku a vlastivědu. Bylo to 
fajn. 
Největší radost nám udělalo, že napadlo 
docela dost 
sněhu. Mohli 
jsme alespoň 
sáňkovat, lyžo-
vat, hrát sněho-
vé bitvy. Taky 
jsme dostali za 
úkol, abychom 
postavili 
sněhuláka. 

   
Ella F., Kateřina P., Adéla P. a p. Matyasiková 

 

Zimní povídání  
se Zuzanou Marešovou  

 
Máš ráda sníh? Už sis ho letošní zimu 

užila?  
Ano. A stále užívám… 

 
Máš radši lyže, nebo snowboard? 

Lyže. 
  

Děláš nějaké zimní sporty? 
Ano, ráda bruslím. 

 
Co je tvoje oblíbené jídlo? 

Moje oblíbené jídlo jsou špagety. 

 
Kterou pizzu máš ráda? Patří podle tebe 

ananas na pizzu? 
Moje oblíbená pizza je salámová, podle 

mě ananas na pizzu nepatří. 

 

 
                                                                   T.šp.   
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6. A – Předvánoční atmosféra  
Covidová vánoční besídka se konala v pátek 
18. 12. 2020 také v 6. A. Předvánoční 
atmosféru jsme si navodili nejen při 
češtině. Nechyběly pohádky, které 
bezesporu k tomuto období patří. Ani 
poezii jsme nenechali stranou. Děti krásně 
recitovaly básničku „Covidové rolničky“ a 
navíc ještě bezchybně určovaly všechny 
druhy slov, hledaly rýmy, počítaly verše 
jednotlivých slok.  
Den jsme společně zakončili vánoční 
besídkou. Děvčata se postarala o krásnou 
výzdobu, každý si vylosoval jeden  dáreček, 
nechybělo voňavé cukroví ani dobrá 
nálada.  
Pevné zdraví všem  přeje celá 6. A.  

 
Pavel Rozínek, 6. A 

foto vánoční besídka, podklad p. Fialová 
 

 

Zimní povídání s Pavlem Hejzlarem 
 

Máš rád sníh? Už sis ho tuto zimu užil? 
Ano, sníh mám rád a užil jsem si ho. 

 
Máš radši lyže, nebo snowboard? 

Mám radši lyže. 
 

Děláš nějaké zimní sporty? 
Ano, ale spíš jen lyžuji. 

 
Co je tvoje oblíbené jídlo? 

Moje oblíbené jídlo je svíčková. 
 

Kterou pizzu máš rád? Patří podle tebe 
ananas na pizzu? 

Podle mě ananas na pizzu rozhodně 
nepatří a moje oblíbená je salámová. 

 

 
Aduška  
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6.B – Dopis pro paní ředitelku  
Co se nám ve škole líbí? Co naopak nelíbí?  
S čím jsme spokojeni? Co bychom rádi 
změnili? Tak na toto všechno odpovídali 
naši šesťáci v první kontrolní slohové práci. 
Přesněji řečeno, psali dopis paní ředitelce. 
Jednalo se o dopis úřední se všemi 
náležitostmi. S velkým štěstím se podařilo 
napsat práci v prosinci při rotační výuce.  

A jak to dopadlo? Téměř všichni se shodli 
na tom, že zde chybí tělocvična. 
Pravděpodobně se blýská na lepší časy a 
nová hala se u naší školy začne brzy stavět. 
Některým dětem vadí stěhování ze třídy do 
třídy, hlavně pro nově příchozí z vesnických 
škol to je nezvyk. Žáci se tu cítí velmi dobře. 
Pěkné výzdoby, která všem zpříjemňuje 
pobyt ve škole, si většina šesťáků váží. Jsou 
spokojeni s vybavením učeben, baví je 
práce s interaktivní tabulí. Čtenáři si 
pochvalují pěkně vybavenou knihovnu, ve 
které jim při každé návštěvě padne nějaká 
neznámá kniha do oka. Mnohé potěšila i 
nově vybavená kuchyňka, která může 
plnohodnotně sloužit jako učebna. Při 
vstupu do školy někoho rozveselí i barevné 
šatní skříňky. Až se zase vrátí děti do škol, 
těší se nejen na své 
spolužáky, ale i na 
velké přestávky, 
které mohou trávit 
venku na terase.  
K úplné spokojenosti 
chybí většině pouze 
sportovní hala. Té se 
snad brzy dočkají.   
 

foto vánoční besídka 

 
 
 

 

Zimní povídání 
s Martinem Votroubkem 

Máš rád sníh? Už sis ho tuto zimu užil?  
Mám rád sníh a zimu jsem si neužil, protože 

jsme v karanténě. 
 

Máš radši lyže, nebo snowboard?  
Mám radši lyže. 

 
Děláš nějaké zimní sporty?  

Dělal jsem lyžování. 
 

Co je tvoje oblíbené jídlo?  
Hamburger. 

 
Máš rád pizzu? Patří podle tebe ananas na 

pizzu?  
Mám rád šunkovou pizzu, podle mě ananas na 

pizzu nepatří. 

 
Naty 
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Zimní povídání  
s Matějem Ptáčkem 

Máš rád sníh? Už sis ho tuto zimu užil? 
Mám rád sníh a zimu jsem si neužil, 

protože jsme v karanténě. 
 

Máš radši lyže, nebo snowboard? 
Mám radši lyže. 

 
Děláš nějaké zimní sporty?  

Lyžuji. 

 
Co je tvé oblíbené jídlo? 

Vídeňský knedlík se šodó a povidly. 
 

Kterou pizzu máš rád? Patří podle tebe 
ananas na pizzu? 

Mám rád sýrovou pizzu.  
Ne, nepatří.     

Tee 

 

 
Zuzana Šplíchalová 

 
Magdalena Kantová 

 

 
Vanesa Mervartová 

 
 

Distanční výtvarka a téma  
Zimní radovánky, sporty, krajina 

 
Vlevo foto z ván. besídky  
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7. A – Defekty při online 
hodinách  
Během hodin online vyučování si z nás 
(nejen) technika dělá „dobrý den“ – 
vypadává spojení, kamery ani mikrofony 
nefungují, vypadává obraz a mnoho dalších 
nenadálých poruch. Jsou to zkrátka takové 
dopolední závady na zařízeních. Vysvětlení 
pak vyskakují v chatu (v původním znění): 
„Vy mi, paní učitelko, pořád padáte.“ 
„A zase jste se sekla, dnes už mockrát.“ 
„Já vás vidím - nevidím.“ 
„Já nemůžu, peru se tady s wifinou.“ 
„Teď nemůžu na online, přijel nám opravář 
na pračku.“ 
„Nevytisknul, vždyť my vlastně asi nemáme 
tiskárnu…“ 
„Taťka se celý večer pral s tonerem a 
prohrál…“ 
 
A nakonec rekord v odevzdání úkolu:  

 
 Autorky: B. Maixnerová a P. Novotná Horká 

 
 

Uvč 7. ročník 
Koronavirus znemožnil přítomnost ve škole 
většině žáků. Musí pracovat distančně. 
V 7. ročníku se někteří žáci na začátku roku 
přihlásili na volitelný předmět užité 
výtvarné činnosti. V tomto předmětu žáci 
vytvářejí různé výrobky, které lze užitečně 
využít v domácnosti a jsou zároveň 
dekorativní.  Dva výrobky si vytvořili doma.  

 

 
Jedním je malované krmítko pro ptáčky 
z krabičky od ovocného nápoje.  

 
Šárka Krajčovičová 

 

Druhým byla vánoční dekorace z přírodních 
materiálů.   

 
Tadeáš Vosyka 

 
Při výtvarných činnostech si děti mohou 
odpočinout od naukových předmětů a 
navíc si vyrobí něco pěkného pro radost. 

V. Hlavsa 
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Nová matikářka 
Paní Váradiová převzala od ledna v sedmé 
třídě výuku matematiky, fyziky a výchovy 
k občanství. Musela se hned zapojit do 
online hodin, které „vysílá“ z učebny 210.  
A nebyla to jediná lednová personální 
změna na škole – v polovině ledna 
nastoupila také nová školnice paní 
Procházková. 
 
Při pracovních činnostech bylo v plánu 
vytvářet formulky ze dřeva. Jako náhradní 
program měli žáci zadán úkol, aby využili 
stavebnice, které mají doma, a vytvořili 
nějaký model. Toto je fotka od Tadeáše V. 

 

Zimní povídání  
s Denisou Huškovou 

 
Máš ráda sníh? Už sis ho tuto zimu užila? 

Ano mám ráda sníh. 
 

Máš radši lyže, nebo snowboard?  
Mám radši lyže. 

 
Děláš nějaké zimní sporty?  

Nedělám žádný sport. 
 

Co je tvoje oblíbené jídlo? 
Ani nevím, je toho dost, ale asi svíčková. 

 
Kterou máš ráda pizzu? Patří podle tebe 

ananas na pizzu? 
Šunkovou a myslím, že ananas na pizzu 

patří. 
 

 

*K*  
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8. A – Nová třídní 
Od ledna převzala třídnictví v naší třídě 
naše češtinářka paní Hana Novotná. Během 
února si udělala čas na individuální 
povídání se všemi žáky přes meet. Paní 
učitelka se nás ptala, jak nám to jde ve 
škole a jestli všechno chápeme. Snažila se 
všem pomoct s tím, jestli něčemu nerozumí 
nebo jestli něco nestíhají. Pak se nás ptala, 
jak trávíme volný čas a jak nám vyhovuje 
tato výuka. 
 
Tento rok se pololetní vysvědčení 
„předávalo“ elektronicky skrz aplikaci 
Bakaláři. Ještě na konci února leží naše 
výpisy v ředitelně. Osobně jsem ani 
nepostřehl, co mi „vychází“. Toto pololetí 
neberu zas tak vážně, jako když jsme 
„standardně“ ve škole. 
 
V němčině se nám podařilo projít první díl 
učebnice, který jsme dělali od začátku 
sedmé třídy. Na další tři pololetí budeme 
mít díl druhý, který si musíme ve škole 
nějak vyzvednout. Žáky baví práce ve 
sdílených dokumentech či jamboardu. Je to 
sice neobvyklý  způsob, jak se setkat se 
spolužáky, ale osmáci jsou už vděční za 
jakýkoli kontakt. 

 

Zimní povídání 
s Matyášem Dušánkem 

 
Máš rád sníh? Už sis ho tuto zimu užil? 
Mám radši léto, ale sníh mi nevadí. Zimu 

jsem si moc zatím neužil. 🌞 
 

Máš radši lyže, nebo snowboard? 

Určitě lyže. ⛷ 
 

Děláš nějaké zimní sporty?  
Chodím občas bobovat a na kole v zimě 

jezdím taky. 🚴 
 

Co je tvoje oblíbené jídlo? 

Špagety 🍝 
 

Kterou máš rád pizzu? Patří podle tebe 
ananas na pizzu? 

Hawai, jasně patří 😝🍕 

 

 
 

Za rozhovor děkuje Smolin 
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8. B – Nový spolužák 
Osmáci nyní probírali rozklad na součin a 
začali se učit rovnice. V šesté a sedmé  třídě 
osmáky učila paní učitelka Španová, letos 
mají na matematiku pana Sedláčka, který 
jim dává zabrat, ale ani pan Sedláček to 
nemá s osmáky lehké. 
 
Na fyziku má osmý ročník novou učitelku 
paní Renatu Varádiovou, právě probírají 
teplo, počítají různé úlohy a v online 
hodinách dělají příklady, jež dávají žákům 
více zabrat. Na offline hodinách dělají 
příklady, které dokáží žáci lehce vypočítat 
sami. Paní učitelka se pokouší danou látku 
převést do běžného života, aby to žáci lépe 
pochopili. 
 
Novinky: Z třídy v pololetí odešla Anastasie 
Turková. A do osmé třídy nastoupil nový 
spolužák Ondřej Ruml, který už do naší 
školy na prvním stupni chodil. 
 
Na přírodopis mají osmáci paní učitelku 
Maixnerovou, právě probírají lidské tělo, 
kostru a svalstvo. Paní učitelka osmákům 
pouští krásné prezentace, při kterých jim 
vysvětluje dané učivo. 
 
V českém jazyce se učí, jak správně poznat 
věty nebo souvětí. A opakují větné členy - 
přísudek, podmět atd.  

Kamčatka 

 

 
Žáci 8. B procházeli během prosince a ledna 
distanční výukou. Jediným nadějným a 
radostným týdnem byl pro nás týden od 7. 
do 11. prosince 2020, kdy jsme se sešli ve 
škole prezenčně. O hodinách anglického a 
ruského jazyka jsme hlavně dolaďovali 
nedostatky v pracovních sešitech, 
dopilovávali a vysvětlovali učební látku, 
kterou někteří žáci nepochopili 
v předcházejícím období. 
 

Zimní povídání s Karlem Daškem 

 
Máš rád sníh? Už sis ho tuto zimu užil? 

Ano, mám rád sníh. A ano, už jsem si 
užíval. 

 
Máš radši lyže, nebo snowboard? 

Lyže. 
 

Děláš nějaké zimní sporty?  
Ano, lyžuji. 

 
Co je tvoje oblíbené jídlo? 

Špagety. 
 

Kterou máš rád pizzu? Patří podle tebe 
ananas na pizzu? 

Mám nejradši pizzu se žampiony. Ananas 
ne. 
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9. A – Je 28. leden 2021… 
Deváťáci psali krátké slohové cvičení, které 
mělo zadané první tři věty. Pak už 
pokračovali sami: 
Je 28. leden 2021. Jsem deváťák a zítra 
jsou pololetní prázdniny. Dnes jsem měl(a) 
v ruce držet vysvědčení, …  
 
…ale mám ho pouze v BAKALÁŘÍCH. 
Většinu času trávím u počítače doma, 
hodně známých je nemocných. V televizi 
slyším jen samé zprávy o nemoci a vakcíně.  
Příští týden dostaneme přihlášky do škol. 
Učíme se na přijímačky, ale na některé 
školy nebudou ani potřeba. Mám strach, 
jak všechno zvládnu. Některé testy se mi 
zdají těžké, jiné lehčí. Vadí mi, že nevíme, 
kdy vlastně půjdeme do školy, a celkově ta 
nejistota. Nemůžu jít, kam chci, bez roušky. 
Roušky nenosím ráda, avšak vím, že je to 
nutné. Doufám, že tahle doba brzy skončí a 
v září půjdu do prvního ročníku do nové 
školy. Neumím si představit, jak by 
probíhalo online seznamování se spolužáky 
a učiteli. 
 
…jenže tato doba to zdaleka neumožňuje. 
Otázkou je, jak to bude dál? Vysvědčení 
jsme dostali formou zatím na bakalářích. 
Ale později se k nám určitě dostane i 
písemně. Online zatím vše funguje a škola 
mi nechybí. Jedině příprava na přijímací 
zkoušky by byla lepší ve škole. Pozitivní na 
tom všem je, že se nemusíme připravovat 
do školy a vstávat hodně brzy. Úkolů je 
celkem přiměřeně, není jich příliš mnoho. 
 
…radovat se s ostatními, že je půlrok za 
námi. Místo toho sedím v pokojíčku, v ruce 
mám počítačovou myš a dívám se na 

monitor, kde vidím jen učitele. V televizi je 
další mimořádné zasedání vlády ČR. Další 
zpřísnění. Další omezení. Představuji si, jak 
asi dopadne další půlrok? Náš poslední na 
základní škole. Bude výjimečný. Výjimečný 
vším. Jaké asi budou naše přijímací zkoušky 
na střední školy? Budou také online? A 
vůbec - jakým směrem se bude výuka 
obírat v dalších letech? 
 
…kvůli KOVIDU 19 jsem nepřišla do školy. 
Nejsem si moc jistá, jestli se ještě vrátíme, 
nebo zůstaneme doma. Přijímacích 
zkoušek se bojím, ale zároveň se těším, až 
je budu mít za sebou. Doufám, že mě na 
školu vezmou, protože se snažím, abych se 
tam vůbec dostala. Chtěla bych se dostat 
na školy kolem Dobrušky, abych nemusela 
jezdit dál než do Hradce Králové. Karanténa 
nás naučila to, že kolektiv je velice důležitý 
pro komunikaci s žáky. Někteří karanténu 
využili k tomu, aby si zlepšili známky, a 
nikdy se mi nestalo,  že bych zapomněla 
sešit nebo si něco neudělala. Moc mi chybí 
má třída a žáci, chybí mi Marťa, jak jsme se 
spolu smáli, chybí mi Áďa, jak jsme si spolu 
hráli, a také mi chybí Monča, jak jsme spolu 
seděli. Na tyto krásné chvíle nikdy 
nezapomenu. Jediné, co mi vadilo, je, že 
jsme nemohli udělat dětem čerta, anděla a 
mikuláše, že jsme nemohli dělat to, co 
dělali všichni deváťáci. 
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… ale z důvodu epidemie koronaviru se 
můžu podívat na své výsledky pouze přes 
Bakaláře. Vždycky jsem si přála mít víc 
volna, ale že pomalu rok nebudeme chodit 
do školy a budeme se muset vzdělávat 
online, jsem doopravdy nečekala a dává mi 
to dost zabrat. Pro nás jakožto žáky 
závěrečných ročníků je to dost namáhavé. 
Jsme pod náporem změn, stresu a nejistot, 
navíc se blíží přijímačky… Je to fakt síla. 
Zase na druhou stranu, na prvním místě je 
zdraví. Lepší distančně než zbytečně 
riskovat. 
 
… ale není tomu tak. Mezi námi stále řádí 
covid, a proto nemůžeme chodit do školy. 
Čas v tomto čase plyne jako voda. Přijde mi, 
jako kdyby včera byl silvestr, ale už je konec 
ledna. Často si říkám hlášku z filmu 
Vykoupení z věznice Shawshank: 
„Stereotyp a zase stereotyp, člověk ve 
vězení udělá cokoliv, jen aby se zabavil.” 
Samozřejmě to není tak špatné, i teď se 
děje spousta věcí, co by se za normálních 
okolností neděla. Už mě to ale nebaví. 
Chybí mi ten školní režim, nejvíc asi 
obyčejná cesta autobusem a vtipné chvíle 
s kamarády. Ze všeho nejvíc mě ale mrzí, že 
nejsou otevřená lyžařská střediska. Bez 
lyžování bych se obešel, ale dokud se 
neotevře, tak nebudou jezdit rolby a to mě 
mrzí. Avšak nedávno se kupy na 
sjezdovkách musely rozhrnout. Když jsem 
se bavil s rolbařem, tak byl radostí bez 
sebe, tolik krásného sněhu tu snad nikdy 
neviděl. Díky tomu, že byly dlouho areály 
zavřené a počasí bylo mrazivé, mohli celé 
dny zasněžovat. Doufám, že se brzy 
otevřou a bude se lyžovat až do Velikonoc! 
Z přijímaček strach mám, to je jasné, ale  

 
jsou až za dva měsíce, který uplynou stejně 
rychle jako předchozí dva. Taky mi vadilo, 
že jsme neměli dva týdny dějepis, pana 
učitele Frýdu mám rád a dějepis od něho se 
hezky poslouchá. Snad se brzo vrátíme zas 
do lavic a o víkendech na svahy s lyžemi! 

Adéla Č., Kristýna D., Daniel H., Aneta K.,  
Nikola P., Tomáš S., obrázek K. Suková 

 

Zimní povídání s Janem Tomášem 

Máš rád sníh? Už sis ho tuto zimu užil? 
Sníh mám rád a jsem rád, že tento rok 

napadl. Už jsem ale v deváté, takže 
sněhuláky moc nestavím, abych si sníh 

užil. 
 

Máš radši lyže, nebo snowboard? 
Radši mám snowboard. 

 
Děláš nějaké zimní sporty? 
Zimní sporty moc nedělám. 

 
Patří podle tebe ananas na pizzu? 

Ananas na pizzu patří. ☺ 
 

 
 

Matýsek 
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Závěrečné práce ve finiši 
5. únor 2021 byl termín pro odeslání 
konečné podoby letošních závěrečných 
prací žáků deváté třídy. Nyní již jsou práce 
vytištěné a byly předány učitelům 
k hodnocení. Někteří žáci nestihli dokončit 
svoji praktickou část, takže jim byl termín 
prodloužen do konce března. Od začátku 
února by se ale již měli žáci plně věnovat 
doladění svých znalostí z češtiny a 
matematiky. 1. března měli všichni předané 
přihlášky na vybrané školy a už jen čekali, 
jakou podobu budou mít letošní přijímačky,  
pokud tedy vůbec budou. Na maturitní 
obory se hlásí kromě dvou žáků celá devítka, 
téměř polovina třídy využívá pravidelné 
opakování z ČJ a M, které škola deváťákům 
nabízí. 

 
Text a foto PP 

Jak jsem jela na testy 
A je to tu! Okamžik, na který se nikdo netěší. 
Když táta ztratil čích a chuť, bylo nám všem 
doma jasné, co bude následovat. Přesto 
v nás byla ještě malá naděje, že až na nás 
přijde řada k PCR testům, výsledek bude 
negativní. 
Tátu jsme izolovali a vše vydezinfikovali. Za 
tři dny se po testech ukázalo, že je covid 

pozitivní. Za pět dnů byl stanoven termín 
testu i nám. Mně, mamce i bráchovi. Ptám 
se mamky, jestli ví, jak to bude probíhat. Prý 
jen tyčka do nosu. Nic víc. Tak snad to 
přežiju.  
Nastal den D. Všichni tři se cítíme dobře, 
žádné příznaky. Nasadíme roušky a 
vyrážíme směr Náchod. Posloucháme 
hudbu a řešíme, jak dlouhá bude u 
nemocnice fronta. Informace od známých 
nebyly příznivé. Může se čekat třeba i dvě 
hodiny. Když jsme vjížděli do areálu 
nemocnice, zhrozili jsme se. Před námi se 
kroutil automobilový had. U nás v autě byla 
ale nálada dobrá. Po hodině čekání jsme 
viděli parkoviště a tam někde bylo testovací 
místo. Tak ještě chvilku.  
Za další půl hodinu vidíme postavy v bílých 
kombinézách, rouškách, štítech a 
rukavicích. Připravili jsme si průkazy. 
Pomalu přijíždíme k „nosošťouchalům“. 
Vypínáme motor a stahujeme okénko. 
Jedna z postav si převezme průkazy a druhá 
si vezme něco do ruky. Nastavíme hlavu. 
První jde na řadu mamka. Šup a je hotovo. 
Druhý je brácha. Šup a je také hotovo. 
Nestíhám si ani všimnout, jak to probíhá a 
šup a jsem už i já. Trochu to zašimralo, ale 
jinak dobrý. Máme to za sebou. Teď už jen 
budeme čekat na výsledek a věřit 
v negativitu na covid. Všichni jsme se shodli, 
že „nosošťouchaly“ opravdu litujeme a 
obdivujeme. V těch „skafandrech“ to musí 
být docela hrůza. 
Až druhý den odpoledne se dozvídáme, že já 
a brácha jsme negativní, prostě silní jedinci, 
a mamka bohužel pozitivní. Ale zatím 
pozitivně pozitivní. Do izolace tedy přechází 
i ona a začíná nám desetidenní karanténa.  

Terez 
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Vánoce ve 3. oddělení 
Jako každý rok děti vyráběly dárečky, svíčky 
a přáníčka. Poslední den ve škole pak 
proběhla vánoční besídka s tradičními 
dobrotami, vánočním bingem a Ježíškem. 
Nejzábavnější činností pro ně byla však 
výroba perníkového stromečku a 
rozbalování dárků pod stromečkem. 
Na poslední fotce je vánoční dárek – 
GraviTrax - unikátní kuličková dráha, která 
prověří fyzikální zákony a pobaví. 

 
foto: M. Hlavsová 

Děti zdravotníků ve škole 
Školu stále navštěvují děti zdravotníků. Po 
Vánocích opět nastoupilo 5 dětí ze 3. a 4. 
třídy. Kromě školních povinností jim zbývá 
čas i na jiné aktivity. Děti si například 
vyrobily hru Královská čtyřka. Je to rychlá 
strategická hra, při které taktiku hráče 
komplikuje náhoda.  
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Další jejich výtvory jsou na fotkách: 

 
 

 

Družina druháků 
Do oddělení ŠD2 chodí děti pouze z 2. 
ročníku. Snažíme se chodit každý den ven i 
v případě, že nám počasí někdy nepřeje, ale 
když se vydaří, stojí to zato B-)! 

foto D. Effenberková 

Sněhuláci 

 

 
Obědváme 

 

 
Tvoříme – ptáčci v zimě  

 

 
Tvoříme – tři králové 
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Prvňáci ve družině 

 
 

 
 

 

 
 
Ani oddělení ŠD1 pod vedením paní 
vychovatelky Vlasty Bajerové nezahálí a děti 
stíhají tvořit, stavět a chodit ven. I toto 
oddělení je letos určeno pouze pro žáky 
z jedné třídy, tedy pro prvňáky. 

foto V. Bajerová  
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Vánoce ve škole 
Covidové vánoční besídky se konaly v pátek  
18. 12. 2020 ve třídách, jejichž žáci byli ve 
škole. Každý si dostal nějaký dáreček, 
dárečky pro žáky připravila i škola. 
Nechybělo ani voňavé cukroví, při jeho 
ochutnávání si děti mohly na chvíli sundat 
roušku. 
Ke konci třetí vyučovací hodiny se celá škola 
propojila na jednom meetu – sedmáci a 
osmáci se připojili individuálně, ostatní 
připojili jejich učitelé a vše se promítalo na 
interaktivní tabuli. Všechny pozdravila paní 
ředitelka Petráčková a po jejím proslovu si 
žáci společně či individuálně poslechli 
tradiční školní předvánoční píseň 
˝Půlnoční˝ s bratry Neckářovými. Ta bývá 
nezbytnou součástí tradiční akce Zpívání na 
schodech, které se letos konat nemohlo.      

Ptáčková a PP 

  

Jak děláme EXvirus 
Od doby, kdy jsme přešli na distanční výuku, 
jsme museli i časopis začít dělat jinak. 
Tvoříme ho v rámci online setkání, která 
máme vždy ve středu. Prostřednictvím 
Google učebny nám paní učitelka Poulová 
zadává témata, která si můžeme vybrat a 
která budou v časopise. Pokud se jedná o 
zprávy ze tříd, tak učitelé dané třídy pošlou 
zprávičky redaktorům, kteří mají na starosti 
jejich třídu, a ti to zpracují do časopisu.  
Rozhovory do časopisu se většinou tvoří „na 
dálku“ - daný redaktor napíše tomu, s kým 
chce udělat rozhovor. Komunikujeme přes 
sociální sítě (Facebook, Messenger nebo 
WhatsApp), popř. zasíláme otázky mailem. 
Tímto způsobem se podařilo dokončit už 
první dvojčíslo. Ale všichni doufají, že 
budeme moci časopis dělat ve škole. 

Vietnamec   
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Předsevzetí si nedávám 

Paní učitelka Petra Fialová posílila od 
září 2020 učitelský sbor naší školy. 
Setkávají se s ní žáci na druhém 
stupni, kde učí český a německý jazyk. 
Zároveň je třídní učitelkou v 6. A. 
V této třídě má také s panem 
Žďárkem pracovní činnosti, ale těm se 
v tomto školním roce žáci moc 
věnovat nemohou...    

 

 
 
Jak dlouho jste učitelkou?  
Učím od roku 2003.  
 
Jak to přišlo, že jste přišla na naši 
školu? Bylo to snadné rozhodnutí? 
Dostala jsem nabídku.  Rozhodnutí to 
nebylo snadné, neboť školu navštěvují 
moje děti. Nikdy jsem nechtěla učit na 
škole, kam chodí moji synové. ZŠ F. 
Kupky jsem měla opravdu ráda. Teď 
ale vím, že jsem se rozhodla správně. 
Byla to výzva, možná osud.  
 

 

 

Co říkáte na nové kolegy? 
Ve škole jsou všichni milí. Celý 
pedagogický sbor mě přijal vřele. 
 
Je pro vás prostředí naší školy 
příjemnější než na horní škole? Je 
něco, co je tu jiné? 
Prostředí školy je příjemné, ale na 
horní škole se mi prostředí líbilo také. 
Jiní jsou zde právě lidé a hlavně tu 
první místo patří výuce. Vždyť proto 
jsem šla studovat učitelství.  
 
Je podle vás učit online pro žáky 
dobré, nebo špatné? 
Má to svá pro i proti. Některým dětem 
tento způsob výuky vyhovuje dokonce 
víc. Já mám radši, když jsou žáci ve 
škole. Zpětná vazba od dětí je 
okamžitá a důležitá.  
 
Čemu se věnujete ve svém volném 
čase, máte nějaké koníčky? 
Ráda cestuji, chodím do přírody a čtu.  
 
Dala jste si nějaké novoroční 
předsevzetí? 
Předsevzetí si nedávám. Přeji si, jako 
asi většina lidí, aby se život vrátil co 
nejdříve k normálu. 
 
 
Děkujeme za rozhovor. 

 
Připravil Smolin 
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Nač se chci zeptat Baa? 
Bao Ngoc Ngo je žákem 8. B a je také 
redaktorem letošního školního časopisu. 
Protože se začal česky učit teprve před 
čtyřmi lety, vymysleli jsme pro něj 
speciální rubriku. Spolužáci mu dávají 
otázky. Tentokrát jsou o něm a o Vánocích 
ve Vietnamu. 

 
 
Máš rád ananas na pizze?  
Ne, nemám ho rád. 
 
Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo? 
Mám rád nudlovou polévku, je to tradiční 
vietnamské jídlo.  
 
Jak dlouho bydlíš v ČR? 
Bydlím v ČR skoro 4 roky. 
 
Kde ses narodil? 
Narodil jsem se v Česku a pak jsem žil ve 
Vietnamu. Od páté třídy chodím do školy 
tady v Dobrušce.  
 
Máš nějaké sourozence? 
Mám malou sestru a malého bráchu. 
 

Slaví se ve Vietnamu Vánoce? 
Neslavíme Vánoce. Ale protože žijeme 
v Česku, tak je slavíme jako vy, stavíme 
stromeček, děláme dárky a čekáme na 
Štědrý den. 

Bao a redakce 

Nečekaná návštěva 
Pan učitel Václav Mach ukončil v srpnu 
učitelské působení na naší škole. Co bylo 
důvodem?  
Byl to projekt, o kterém loni ještě moc 
nemluvil. Při návštěvě naší školy během 
letošních jarních prázdnin předal paní 
ředitelce výpravný kalendář 400 let od 
Staroměstské exekuce a zdraví všechny 
žáky, které tady učil. 
S rodinou opustil Dobrušku a přestěhovali 
se do Hejnic. Tento školní rok působí jako 
učitel na jedné základní škole v Raspenavě. 
Po celou dobu spolupracoval na otevření 
nové střední školy v severních Čechách. 
Škola se jmenuje Střední škola Jana 
Blahoslava, nachází se v Hejnicích a 
konečně má i oficiální povolení MŠMT. Od 
září 2021 zde bude pan Mach vyučovat 
studenty prvního ročníku oborů Předškolní 
a mimoškolní pedagogika a 
Veřejnosprávní činnost.  
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75,20
%

14,60
%

10,20
%

Cvičíš rád?

Rád Nerad Z donucení

32,80%

49,50%

10,20%

Cvičíš v době Corona Viru?

Ano, pravidelně.

Ano, ale málo, příložitostně

Ne, cíleně necvičím

75%58,80
%

6,60%

Kam chodíš cvičit?

Doma Venku Nikde

Sport v době covidové  

 Výsledky ankety 
Pro žáky 2. stupně jsme zkusili připravit 

anketu. Zájem nás mile překvapil: 

Účast za jednotlivé třídy:  
6.A …. 100 % - 6.B …. 92 % - 7.A …. 93 % - 
8.A …. 96 % - 8.B …. 90 % - 9.A …. 97 %. 
Celkem přišlo 137 odpovědí.

 

 
Jako nejčastější sportovní aktivitu uváděli 
žáci procházky (62%), cvičení doma (55%), 
posilování doma (41%), běhání (40%), 
pekáčování (32%) a běžky 25%. Jednotlivě 
se objevila i cyklistika, parkour, tancování, 
gymnastika, snowboarding, esport a fotbal. 

 
 
 

 

 
  

Vzhledem k současné náročné situaci, kdy nelze společně cvičit, připravil EXVIRUS 

soutěžně – sportovní projekt. Zde budete moci pozorovat dění o sportu. Naleznete 

různé výzvy pro zlepšení Vaší kondice. Zaměříme se i na to, jak správně cvičit. Zkrátka 

chystáme toho ještě hodně…     

 

37,50%

31,60%

24,30%

6,60%

Kolik času věnuješ sportu denně?

Do 30 minut 30 - 60 minut

Více než 60 minut Necvičím
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Sport – Výzvy 
 
Pohybová výzva – Máme pro tebe skvělou 
nabídku, ujdi 140 km za měsíc. Nadýcháš 
se čerstvého vzduchu, navíc si vytvoříš 
dobrou kondici.   
 
Výzva na břicho – Každý den vydrž 1 
minutu v planku („prknu“). Postupem času 
můžeš čas navyšovat podle toho, jak se 
budeš cítit. Doporučujeme každý čtvrtý 
den si dát pauzu (u všech cviků). Tímto 
postupem za měsíc získáš dobře 
vypracované břicho. 

 
 
 
Výzva na ruce – Pokud chceš mít 
vypracovanější ruce, udělej 15 kliků na 3 
opakování.  Pokud se cítíš na více, udělej 
15 „diamantových“ kliků.

 
 
 
 
Výzva na nohy – Jako další cvik jsou dřepy.  
Doporučujeme 20 dřepů na 3 opakování, 
kdo je pokročilejší může na 4 opakování.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Užitečné rady 
 
1. Sedy lehy nebo sklapovačky - tak tyto 
cviky bych nedoporučoval, na „pekáč 
buchet“ se musí jinak. Statistiky 
amerických námořních jednotek  přisuzují 
na sedy lehy 56% zranění zad právě 
tomuto cviku. Armády po celém světě 
začaly stahovat sedy lehy z požadavků 
fyzické zdatnosti. 
 
2.  Před samotným začátkem tréninku 
doporučuji důkladnou rozcvičku na celé 
tělo.  Pokud rozcvičku urychlíte, tak vám 
hrozí bolesti a natažení svalů. 
 
3. Ovoce  - Jaké ovoce po tréninku?  
Banány pomáhají trávení, což je ihned po 
tréninku velmi  žádoucí. Obsahují vlákninu, 
pektin, draslík a vitamín B6.  
 
Jahody podporují spalovaní tuků. 
Především pak jejich červené barvivo, kde 
jsou obsaženy anthocyaniny, které tento 
proces nastartovávají. 
 
 Ananas  obsahuje velké množství 
vitamínu C a manganu., což má pozitivní 
vliv pro naše silné a zdravé kosti. 
 
Pomeranč obsahuje především vitamín C a 
to dostatečné množství doporučené pro 
jeden den. Dále pak obsahuje užitečnou 
vlákninu, vitamín A a  vápník.  
 
Kiwi  obsahuje směs látek jako draslík, 
Vitamín K, vlákninu, kyselinu listovou, jenž 
podporují tvorbu červených krvinek v krvi, 
což je dost potřebné. 

Připravují Maty a Smolin  
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Tajenka 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Sam 

 
 
 

 
 
 

 

Najdi 5 rozdílů 

 
T.šp. 



ZÁBAVA 

30 

 

 
Smolin 
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Perníková chaloupka jinak 

 
Jeníček:  Mařenko! Podívej! Světélko. 
Mařenka: Tak pojď, půjdeme se tam 
podívat. 
Ježibaba: Pojďte dětičky, mám tu spoustu 
sladkostí a roušky ZADARA! 
Děti: SUPER! 
**Děti jedly a jedly, až jim bylo špatně.** 
Ježibaba: Tak co? Máte snědeno? 
Děti: Až k prasknutí, babičko. 
Ježibaba: Tak a teď si vás upeču a sním. 
Děti: My se tě nebojíme! Venku řádí covid, 
správně nemáš mít otevřeno a máš mít 
roušku, což nemáš, tak to bude pokuta za 
5 000 Kč. 
**Ježibabu si odvedla policie a musela 
uhradit pokutu.** 

Práce pro estet. výchovu - Osikovská, 9. A 

 

Nepohádka 
(pohádkové čtení na pokračování) 
Kolik pohádkových a filmových příběhů 
v ději poznáte? 
 
Bylo, nebylo. Možná, že nebylo… 
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a 
možná ještě dál, táhne se obrovská Bažina. 
V ní má domek velký zlobr. Spokojeně si žije se 
svoji zlobřicí a malými zlobřaty. Každé ráno 
zamává směrem k horám a pozdraví se se 
svým stejně zeleným a zlotřilým skřítkem, 
který chtěl zrušit Vánoce. Naštěstí neuspěl, 
napravil se, a protože se nedaleko za 
rozcestníkem rozkládá velice oblíbená 
odpočinková destinace Dejsipohovlend (kam 
posílá na dovolenou své hrdiny všechna 
světová filmová studia – namátkou jmenujme 
Sestry v tílku, Barrandice, Disneyflix, 
PrOHaBix…) a v sezóně tu je hlava na hlavě, 
uvolil se, že bude řídit vzdušnou dopravu.  
Ze svého sídla na vysoké skále viděl svým 
špehovacím dalekohledem úplně vše, a co mu 
uniklo, prásklo kouzelné zrcadlo, které 
omylem ztratila jedna vznešená dáma na 
útěku, která odcizovala červená jablka z Rajské 
zahrady. Sice mu občas lezlo na nervy, protože 
si ze zvyku neodpustilo napřed podotknout, že 
je nejhnusnější na celém světě. Tolik lichotek 
najednou ho rozptylovalo a přivádělo do 
rozpaků. Ale v hloubi duše se cítil skvěle. A 
navíc … poslouchal ho celý vzdušný prostor od 
Temného hvozdu přes Bradavice, Miroslavovo 
království až po Bažinu a Atakdále… Prostě 
nenudil se. Bez jeho navigačního systému by si 
Saxana, Falco, drak Mrak, Hermiona, klobouk 
kouzelníka Pokustóna a mnoho dalších ani 
nezalétali. Tedy zalétali, ale dopadlo by to 
s nimi jako s nebohou……ale, to bych 
předbíhala. 

Pokračování a řešení příště. 
Připravuje p. uč. Schmoranzová 

Rébusy 
 

mě100  o5 

pi100le  jdu se m8 

100lička  me2d 

ses3čka  z5 
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Kreslený  vtip/nevtip 
Lehce inspirováni internetem jsme připravili kreslený vtip. Ale v redakci jsme se shodli na 
tom, že jej nikdo nepochopil. Pokud by se to podařilo někomu ze čtenářů, napište paní 
Poulové. Jinak to je ale docela pěkný obrázek, že? 

 
Aduška

 

Kvíz zimní 
1. Kdy začíná zima? 

a) Na Štědrý den 
b) Na Velikonoce  
c) 21.12. 

 
2. Kolik měsíců má zima? 

a) 2 
b) 3 
c) 12 

 
3. Jak se jmenují zimní měsíce? 

a) prosinec, leden, únor 
b) Kašpar, Melichar a Baltazar 
c) Pankrác, Servác, Bonifác   

 
4. Kdy končí zima? 

a) na Hromnice 
b) 21.3. 
c) 20.3. 

 
5. Jak nazýváme období, kdy začíná zima? 

a) zimní rovnodennost 
b) zimní slunovrat 
c) zimní sněhopád 

 
6. Který zimní měsíc má jen 28 dní? 

a) prasinec 
b) srpen  
c) únor 

             Kamčatka 
 řešení na předposlední straně 
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Distanční výuka (báseň) 
 autor: Lukáš Zrzavý, 7. A 
 

Nejlepší jsou tři hodiny. 
Doma se líp vaří. 
Nanic jsou úkoly. 
A pak se paří. 
Přes mess si voláme. 
Úkoly děláme. 
Oslavy nemáme. 
Koronu chytáme. 
A pak se nemáme.  
Na youtube koukáme. 
Kontenty tvoříme. 
A levly jedeme. 
Starka dostaneme. 
Učitelky máme rádi,  
s těmi jsme vždy kamarádi. 
Pak na streamy běžíme  
a Kajumiho hejtíme. 
Na mobil koukáme. 
Do noci voláme. 
A pak facku schytáme.  

 
 

Slovníček distanční mládeže 
mess – Messenger (aplikace pro bezplatné zasílání zpráv) 
korona – zkráceně koronavirus 
youtube - největší internetový server pro sdílení videosouborů 
kontent – obsah internetu, např. videa 
level - část hry, úroveň  
Stark - postava z filmu Avengers 
stream – proud dat 
Adam Kajumi - youtuber, streamer, influencer a tiktoker 
hejtíme - vytváříme si na někoho vlastní názor 

Připravil Eda 
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Vtipy chemické 
Profesor chemie chtěl v osmičce žákům 
demonstrovat negativní vlivy alkoholu. 
Přinesl sklenici vody, sklenici whisky a dva 
červíky. „Teď pozorně sledujte ty červíky." 
Do sklenice s vodou vložil jednoho červa. 
Ten se čile pohyboval, spokojený, jak jen 
může červ ve vodě být. Do druhé sklenice 
vložil druhého červa. Ten se začal zuřivě 
kroutit a po pár vteřinách klesl na dno 
nehybný. „Tak, co nám z tohoto pokusu 
vyplývá?" Pepík, který samozřejmě seděl 
v poslední lavici, se hlásí: „Pijte whisky, 
nebudete mít červíky." 
 
Když ucítíte plyn bez chuti a bez zápachu, je 
to pravděpodobně oxid uhelnatý. 
 
Přijde studentka chemie žádat o privát. A 
paní bytná říká: „Slečno, vy máte ale štěstí. 
Před vámi tady bydlel chemik.” Slečna se 
podívá na koberec, uvidí tam skvrnu a 
vyzvídá: „A tohle to je po tom chemikovi?” 
„Ne,” vrtí hlavou bytná. „To je ten chemik!” 
 

Biologické zbraně jsou zbraně, které dávají 
smysl jen biologům. 
 
Mou nejoblíbenější skupinou v periodické 
soustavě prvků jsou alkoholické kovy. 
 
Růženín vznikl zkameněním růže. 
 
Profesorka na chemii se ptá studenta:  
„Co se vypaří stejně rychle jako voda?”  
Žák krčí rameny, neví. Profesorka 
s povzdechem poznamená: „Vědomosti!” 
 
„Pepíčku!” vyštěkl chemikář. „Z čeho se 
skládá písek?” Milý student bez dlouhého 
přemýšlení odpovídá: „Z náklaďáku.” 
 
Vzorec NaOH znamená Na olympijské hry. 
 
Polodrahokam je drahokam, z kterého se 
najde jen polovina. 
 
Uhlovodíky jsou propan, butan, orangutan. 

Za vtipy děkujeme paní učitelce Maixnerové 
Kreslený vtip: Naty 
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Zprávy od Longa: očkování 
 

1. Očkování je jen pokus na lidech, 
protože v laboratořích nemůžou kvůli 
ochráncům zvířat testovat vakcínu na 
zvířatech. 
 
2. Po očkování máš 99,9% šanci, že 
chytneš koronavirus i přesto, že jsi byl 
očkován. 
 
3. Při očkování je člověk vystaven méně 
nebezpečné podobě či fragmentu 
mikrobu, díky němuž si začne vytvářet 
protilátky a stane se odolnější proti 
nákaze skutečným virem. 
 
4. Odborníci uvádějí, že lehké obtíže po 
očkování jsou důkazem, že vakcína 
funguje a tělo si vytváří protilátky. 
  
5. Jestliže ses nenechal očkovat na 
koronavirus, tak do pár týdnů chytneš 
virus AIDS, který je mnohem 
nebezpečnější než samotný koronavirus. 

 
Připravuje: Vietnamec 
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/clanek/jak-vzniklo-ockovani-a-k-cemu-slouzi-
40346912 

Řešení:  PRAVDA 3+4+7+8 
 FAKE NEWS 1+2+5+6+9+10 

Na fotce je 10 počítačů, které v naší PC učebně už 
dosloužily. O proměnách počítačové učebny se 
dočtete více v příštím čísle!

 
6. Pokud jsi mladý člověk a vadí ti, že na 
tebe dojde řada na očkování až za pár 
měsíců, tak neváhej a oblíkni se jako 
senior a navštiv očkovací centrum. 
 
7. K prvnímu očkování, jak ho známe, 
došlo v Anglii v roce 1796. Lékař Edward 
Jenner jej zkoušel na místním osmiletém 
chlapci. Nejprve mu aplikoval kravské 
neštovice, které pro člověka nejsou 
nebezpečné. O dva měsíce později se pak 
pokusil nakazit ho neštovicemi pravými, 
nemoc se u něj však nevyvinula. 
Z latinského výrazu pro krávu (vacca) tak 
vzniklo slovo vakcína, resp. vakcinace. 
 
8. Očkování nepřináší automaticky 
okamžitou ochranu ani u podání 
jednodávkové vakcíny. V těle se protilátky 
vytváří v horizontu dnů až týdnů. 
 
9. Očkování ti může změnit tvoji DNA, 
takže se během pěti minut můžeš ze 
člověka změnit na opici.  
 
10. Z tělocvičny v naší škole se mělo stát 
jedno z očkovacích center. 

 
 

Poznáš, co je na fotce? 
 

 

Vítej na poslední stránce časopisu 
Exvirus. Najdeš tu různé zprávičky,  

ale pozor – ne všem věř!  
Některé patří do kategorie fake news. 

Přemýšlej o tom, co čteš!  
Je to pravda, nebo lež? 

 


