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Milí čtenáři, 
vítáme Vás při čtení posledního čísla časopisu Exvirus, které uzavírá 15. ročník školních 
časopisů vycházejících na ZŠ Pulická. Toto číslo se ohlíží za návratem žáků do škol. 
V  minirozhovorech jsme se žáků hlavně ptali na léto, jak budou trávit prázdniny a kam 
pojedou na dovolenou. Objeví se zde také rozhovor s novou paní školnicí. Můžete se 
podívat na výsledky ankety, kterou jsme znovu uspořádali. Také vás uvedeme do různých 
problémů, s kterými se učitelé s návratem do škol potýkají. Můžete si přečíst mnoho zpráv 
ze tříd či povídání o besedě s panem Machem. Toto vše i víc tu najdete. 

                                   Hezké čtení a pěkné prázdniny přeje všem redakce s Aduškou 

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 

 

Ahoj, jmenuji se Matěj Tomáš. Je mi 14 let a 
narodil jsem se na začátku roku 2007. Baví 
mě hra na bicí, karate a hraní her. Nesnáším 
lidi, kteří se chovají blbě k životnímu 
prostředí, také mě nebaví matematika, 
angličtina, čeština. Nemohl bych být bez 
rodiny, bez kamarádů a bez počítače. 
Nevadilo by mi nemít mobil, klidně bych 
vydržel bez školy a bez televize. Podepisuji 
se jako Matýsek :)      

 
Ahoj, 
jmenuji se Adéla 
Moravcová. Je mi 
třináct let. Narodila 
jsem se v létě 2007. 
Mám ráda sporty, 
někdy si jdu i zaběhat. 
Nemám ráda dějepis. 
Neobešla bych se bez 
svých přátel. Obešla 
bych se bez ústního 
zkoušení. Budu se 
podepisovat jako 
Aduška.  

  

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

 

Ahojkyy,  
jmenuji se Tereza Ptáčková. Je mi čtrnáct 
let. Mám ráda čtení knížek, koukání na filmy 
nebo na seriály a taky ráda sportuji. Ve škole 
mě baví anglický jazyk, naopak mě ve škole 
nebaví fyzika a matematika. Neobešla bych 
se bez rodiny a bez svých přátel. Obešla 
bych se bez testů. Budu se podepisovat  
přezdívkou Tee.  
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1. A – Radost z tělocviku  
Opět jsme všichni zpátky ve škole na 
prezenční výuce, od 12. 4.  do 10. 5. pro 
naši třídu probíhala rotační výuka. 
Všichni se vzorně připojovali na online i 
s rodiči a prarodiči ☺, spolupracovali a 
plnili úkoly. Učivo 1. třídy máme probrané, 
teď procvičujeme, upevňujeme a 
rozšiřujeme si obzory. K velké radosti 
dětí  probíhají již normální hodiny tělocviku 
s paní učitelkou Hepnarovou. 

Vzhledem k velkému hluku z venkovního 
prostoru pod okny (bagry, nákladní 
automobily, křovinořez pana školníka 
z gymnázia) a občasnému zemětřesení 
kvůli vrtům (ale to vydržíme, halu chceme) 
nemůžeme ve třídě moc větrat, proto 
chodíme ven na procházky na čerstvý 
vzduch a opakujeme si učivo z prvouky. 

Zvykáme si znovu na kázeň a na to, že 
nesedíme za obrazovkou, kde nám paní 
učitelka může vypnout mikrofon, pokud 
máme tendenci diskutovat, ale ne k tématu 
s vyučujícím :-).  

Těšíme se na: 
- pasování prvňáčků na čtenáře v Městské 
knihovně 10. 6.  
- výlet plný pohybu, akce, veselosti a 
výskání (Tongo HK 23. 6.) 
- pochoďák na konci školního roku 29. 6. 

Chybí nám: 
Možnost si ráno přispat  jako v době 
zavřených škol (naštěstí brzy svítá), velice 
akutně pohyb o velké přestávce na terase 
(do konce školního roku už to přežijeme). 
Horší už to bude s paní učitelkou, ukrutně 
rádi ji sdělujeme každou nepravost, která 
se ve třídě o přestávce přihodí, kdo se na 
koho špatně podíval, kdo co komu 

šeredného řekl, kdo se válí dobrovolně po 
zemi, kdo seděl na židličce paní učitelky a 
podobné velice důležité věci. Taky nám 
chybí zpívání. 

 

 

Ke Dni dětí dostali všichni ledové osvěžení… 

p. uč. Schmoranzová a Terez 

Letní povídání s Josefem          
Matyášem Vlkem 

Kam jedeš na dovolenou? 
Ještě nevím.  

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny? 
Řízek. 

Líbí se ti letos naše časopisy?  
Ano, líbí se mi vtipy. 

 Četl jsi o karanténě nějaké knížky? 
Ne, nečetl. 

   

Terez 
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2. A – Bezpečně na internetu 
Koncem dubna se druháci zúčastnili 
projektového dnu - Bezpečně na internetu 
i v dopravním provozu. Děti navštívila paní 
Kacálková a poutavě vyprávěla o zásadách 
bezpečného chování, vše doplňovala také 
promítanými obrázky, krátkým videem a 
praktickými ukázkami, jak se správně 
zachovat v některých situacích.  

 
Foto: Hana Tošovská  

Poslední dubnový den druháci ve škole sice 
nebyli, učili se distančně, ale hned 
v pondělí další týden si všechno 
vynahradili. Do školy přišli čarodějové a 
čarodějnice. Plnili různé kouzelné úkoly, 
připomněli si i hezkou knihu Malá 
čarodějnice, kterou děti společně přečetly. 

 
Foto: Hana Tošovská  

V hodinách čtení druháci čtou knihu Knížka 
Ferdy Mravence od Ondřeje Sekory, která 
nejen pobaví svým příběhem, ale zároveň 
umožní nahlédnout do světa hmyzu. Řada 
dětí žasne nad jeho rozmanitostí, 

dozvídáme se mnoho nového, vše ještě 
dotvářejí krásné ilustrace. 

V matematice si žáci vyzkoušeli soutěž 
Matematický klokan – kategorii Cvrček pro 
žáky 2. a 3. tříd ZŠ – početná skupina dětí 
své první setkání s touto soutěží zvládla 
hezky, nejvíce bodů získali Dalibor 
Kropáček, Adélka Polová a Linda 
Slavíková. 

p. uč. Tošovská a Maty 

Letní povídání  
s Markem Bárnetem 

 

Kam jedeš na dovolenou?  
Do Českého Švýcarska. 

 
Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny? 

Nudle s mákem. 
 

Líbí se ti letos naše časopisy? 
Ano, líbí se mi rozhovory. 

 
Četl jsi o karanténě nějaké knížky?  

Ano, Nezbedníky. 
 

 
Maty 
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3. A – Zvířátka ve škole 
Matematika – hurá, máme kružítka, 
rýsujeme kružnice, víme, jaký je rozdíl mezi 
kružnicí a kruhem, co je osová souměrnost, 
umíme narýsovat osu souměrnosti, 
násobíme a dělíme 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, řešíme slovní úlohy, převádíme 
jednotky času. Do konce školního roku 
musíme ještě zvládnout dělení se zbytkem 
a v geometrii se naučit konstrukci 
trojúhelníku a výpočet jeho obvodu. 

Český jazyk – nezapomínáme dál 
procvičovat pravopis po obojetných 
souhláskách, naučili jsme se skloňovat 
podstatná jména, určujeme u nich pád, 
číslo i rod, u sloves umíme určit osobu, 
číslo, čas a časujeme je v přítomném čase. 

Prvouka – hlavním tématem během května 
byli živočichové, proto jsme si na jednu 
hodinu prvouky přinesli do školy živé zvířecí 
mazlíčky (křečky, morčata, andulku, 
kanárka, bílou myšku, tarantuli, želvy 
suchozemské i vodní, brouky i červy), 
abychom si je prohlédli zblízka, popovídali 
si o nich a některé si vzali i do ruky a 
pohladili je. 

L. Netíková, Naty 
 

 

Letní povídání s Jindřichem 
Švorcem 

  
Kam jedeš na dovolenou? 

Zatím nevím. 

  
Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny? 

Kuře na paprice. 

  
Líbí se ti letos naše časopisy? 

Ano, velmi, nejvíc se mi líbí rozhovory. 

  
Četl jsi o karanténě nějaké knížky? 

Žádnou knížku jsem nečetl. 

  

 
Naty 
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4. A – Zdatní čtenáři 
Od pondělí 19. dubna žáci nastoupili do 
školy na rotační výuku, ta probíhala čtyři 
týdny. Od pondělí 17. května mají 
prezenční výuku, zvykají si na mírně 
upravený klasický rozvrh ze září 
2020. Všichni se už moc do školy těšili. A to 
nejen na normální výuku s tabulí a 
učitelkou ve třídě, ale především na 
spolužáky a kamarády, kteří jim moc 
chyběli. 

Při češtině v období distanční výuky jsme 
probrali vzory podstatných jmen. Nyní se 
věnujeme slovesům, větné stavbě a čeká 
nás shoda přísudku s podmětem.  

Každý týden žáci dostanou nový slohový 
úkol, který mají vypracovat (např.  
Maminko, koupíš mi zvířátko? Bezpečnost 
na internetu.) 

Přečetli jsme CELOU knížku Babička! Ke 
každé kapitole jsme zpracovávali pracovní 
listy s obrázkem. Všem bylo moc líto, když 
babička v poslední kapitole opravdu 
zemřela … Máme rozečtenou knihu Staré 
pověsti české. Ke každé pověsti vyrábíme 
kartičky s důležitými údaji na zapamatování 
a s obrázkem. Nejsmutnější to bylo 
s koníkem Šemíkem … Paní učitelka nás 
nešetří, ani co se týká diktátů. 

Umíme písemně dělit a násobit, věnovali 
jsme se slovním úlohám. Teď probíhá blok 
geometrie, kde zápasíme s obsahy a 
obvody obrazců. 

Při dopravní výchově opakujeme testíky 
z online výuky, protože je to moc potřeba. 
Každý chce přece jezdit na kole nebo 
autem. Také jsme nastříhali pexesa a jiné 
hry pro dopravní výuku. Škoda, že 
nemůžeme jet na dopravní hřiště. 

Kreslili jsme sluníčka a vyráběli včelí úly 
z roliček a do nich včelky a čmeláky. 

 
p. uč. Pultarová a Eda 

Letní povídání  
s Vendulou Pinkavovou 

 

Kam jedeš na dovolenou? 
Na dovolenou pojedu do Zlína.  

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny? 
Přírodní řízek s kaší. 

Líbí se ti letos naše časopisy?  
Ano, líbí. Nejvíce se mi líbí kreslené vtipy. 

Četla jsi o karanténě nějaké knížky? 
Žádnou jsem nepřečetla. 

 
  

Eda  
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5. A – Projekt z angličtiny 
Pilní žáci z 5.A se vrátili do školy a jsou za to 
rádi. Také jsme se dozvěděli, že žákům 
v karanténě přibyli noví kamarádi - 
některým se totiž narodila koťátka a někdo 
zase dostal štěňátko. Jak to měly děti 
s kroužky v době karantény? Některé byly 
online a některé odpadly úplně.  

Za tu dobu, co se vrátili do školy, rozhodně 
v lavicích neusínali. Teď ve vlastivědě začali 
s paní učitelkou Petráčkovou probírat naše 
kraje. Zrovna se nám zatoulali do 
Plzeňského kraje. Pozadu ale nezůstali ani 
s matematikou, kde se učí dělit 
dvojciferným číslem a v přírodovědě se učí 
smysly. Aby ale nebyli pořád ve škole, tak 
mají taky tělocvik, kde kluci hrají fotbal, a 
když jsou spojeni s děvčaty, tak si rádi 
zahrají vybiku. S paní učitelkou Kučerovou 
na angličtině vytvořili projekt o zvířatech, 
na kterém pracovali dvě vyučovací hodiny. 
Tu první popisovali zvířata a druhou se učili, 
jak by v zoo provedli lidi ke zvířeti, které 
popisovali. Se školou začaly i pracovní 
činnosti, kde si vyrobili malý lampion. 
Vyrobili si ho z krepového papíru a jednoho 
kolečka ze čtvrtky. Na výtvarce vyrobili 
komiks. 

p. uč. Matyasiková a Sam 

 
 

 

 

 

Letní povídání  
s Míšou Hladíkem 

Kam jedeš na dovolenou? 

Na Lipno. 

 Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny? 

Řízek. 

Líbí se ti letos naše časopisy? 

Ano, nejvíce se mi líbí obrázky. 

Četl jsi o karanténě knihy? 

Knihy jsem nečetl. 

 
  

Sam 

 

 

  



       OKÉNKO DO TŘÍD 

8 

6.A – Zapeklitá zájmena 
V dějepise se učíme mnoho zajímavých 
věcí. Například to, že všechny cesty vedou 
do Říma. Právě Řím je aktuálním tématem. 
Dozvídáme se o jeho vzniku, jak se 
rozrůstal, kdo tu vládl a jaké památky 
můžeme v Římě spatřit i dnes. S panem 
učitelem občas hrajeme hru Kahoot, někdy 
i jiné zábavné hry. 

Při češtině opakujeme základní větné 
členy, docela nám to jde. Poznali jsme i 
přísudek slovesný a jmenný se sponou. Až 
si zopakujeme v pravopise shodu přísudku 
s podmětem, tak se ještě seznámíme 
s rozvíjejícími větnými členy. Také jsme 
psali test z tvarosloví. Docela často 
procvičujeme pravopis. 

Ve slohu teď hádáme. Každý má připravený 
popis předmětu, věci, zvířete a ostatní 
poznávají, o co se jedná. Také 
odevzdáváme poslední zápis z četby. 
Někdo s vypětím posledních sil. 

V dubnu a částečně i v květnu se šesťáci 
seznamovali se zájmeny. Protože trvala 
distanční výuka celkem dlouho, tak jsme si 
i v češtině chtěli malinko pohrát. Poznat 
zájmena a určit druh není nic 
jednoduchého. Jejich skloňování nám to 
vůbec neusnadňuje. Pomohli jsme si tedy 
obrázky. Pomocí grafického ztvárnění jsme 
procvičovali zejména zapeklitá zájmena. 
Posuďte sami, jak se nám to povedlo. 

  

Letní povídání  
s Antonínem Markem 
Kam jedeš na dovolenou ? 
Pojedu do Karlových Varů. 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny ? 
Svíčková. 

Líbí se ti letos naše časopisy ? 
Líbí se mi rozhovory. 

Četl jsi o karanténě nějaké knížky ? 
Ano, komiksy. 

  

 Aduška 
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6. B – Rozloučení s třídní 
učitelkou Jarkovskou  
V 6.B odchází paní učitelka Jarkovská na 
mateřskou. Děti se jí rozhodly udělat přání 
na památku.  Teď bude mít na starosti 6.B 
paní učitelka Váradiová. A na matematiku 
budou mít pana učitele Hlavsu.  

V matematice se věnujeme geometrii. Při 
rýsování používáme pravítka s ryskou, 
kružítko, úhloměr. Nyní rýsujeme krychli a 
kvádr. Většinu žáků tahle látka baví. Při 
rýsování je důležitá přesnost, s ní někteří 
stále bojují. 

V přírodopise jsme po dlouhé době vytáhli 
mikroskopy. Distanční výuka nám toto 
neumožnila, proto jsme za tento způsob 
zpestření výuky moc rádi. Zkoumali jsme 
řasu z jezírka. Bylo to zajímavé. Samotná 
řasa vypadala jako chumel zelených vlasů. 

Moc nás baví elektrické napětí, kterým se 
zabýváme ve fyzice. Hlavním důvodem je 
to, že si zkoušíme pokusy. Předtím jsme se 
učili o hustotě a také psali opakovací test.  

V informatice právě probíráme tabulky. 
Paní učitelka nám zadá úkol do učebny a 
my vytváříme. Také jsme zjišťovali, kolik lidí 
ve třídě využívá sociální sítě, a zjistili jsme, 
že opravdu mnoho. Paní učitelka nás znovu 
upozorňovala na to, abychom si dávali 
pozor, co zveřejňujeme na sociálních sítích. 
Své soukromí si máme chránit. 

 

 

Na fotce jsou paní učitelky Špaňová a Jarkovská 
Text: p. uč. Fialová a Tee 

Letní povídání  
s Gabrielou Volfovou 
Kam jedeš na dovolenou? 

Ještě nevím.   

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny? 
Sekaná s bramborem. 

Líbí se ti letos naše časopisy? 
Ano, líbí. 

Četla jsi o karanténě nějaké knížky? 
Ano, četla jsem hodně. Četla jsem 

Rockerku Sofii. 

  
                                Tee  
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7.A - Zamyšlení v Mozkovně  
Žáci sedmého ročníku měli během 
distanční výuky v Google učebně k dispozici 
„Mozkovnu“, ve které jsem jim 
připravovala dobrovolné úkoly ze všech 
možných oblastí zájmů. Každé pondělí, 
středu a pátek si dobrovolníci mohli 
provětrat mozkové závity. Jedním z úkolů 
bylo i zamyšlení nad tím, jaký význam mají 
slova a komu a za co bych chtěl/a 
poděkovat. O některé odpovědi se s Vámi 
podělím: 

„Děkuji rodičům, že mě vychovali a že za 
mě všechno platí.“ 

„Chci poděkovat paní ředitelce, že jsme 
díky ní mohli být během distančního 
vyučování v rámci individuálních konzultací 
ve škole.“  

„Slova nemají moc velkou sílu. Na ostatní 
moc nepůsobí. Nevím za co ani komu 
poděkovat.“ 

„Mámě a tátovi za to, když mi něco koupí 
nebo pro mě něco udělají.“ 

„Vždycky jsem si myslela, že to, jak to řeknu 
a jak to myslím, tak to tak pochopili lidi, 
kterým jsem to tak chtěla říct. Ale bohužel 
to vždy tak není. Jsem hodně na srandu a 
taky jsem hodně ukecaná, takže někdy 
někomu řeknu vtip, který mně přijde 
vtipný. Že to ale druhého mohlo urazit, to 
už mi došlo pozdě. Takže si myslím, že 
každé slovo má svou sílu takovou, jakou mu 
ji dám. Moje slova působí na ostatní asi 
hodně, protože už jsem zažila, že moje 
slova dokázala někoho rozveselit, nebo 
taky urazit. Já bych asi chtěla poděkovat 
lidem, kteří při mně stojí i v těch těžších 
chvílích a nenechají mě v tom.“ 

p. as. Novotná Horká  

Vzkaz od Šárky: „Slova mohou potěšit, ale i 
ublížit. Proto by si každý měl rozmyslet, co 
říká, i když udržet se, je někdy těžké. A 
často nás to může mrzet. Můžu poděkovat 
za péči, za starost i lásku. Komu bych chtěla 
poděkovat? Asi své rodině. V téhle době si 
myslím, že je to na místě. Kdybych měla 
vybrat člověka, kterému bych poděkovala, 
byla by to má babička. Je pro mě velkou 
oporou a vždy se na ní mohu obrátit. Takže 
jí chci poděkovat za lásku a péči, kterou mi 
dává. DĚKUJU.“ 

Letní povídání  
s Adamem Ryšavým  

Kam jedeš na dovolenou? 
Do Egypta. 

Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny? 
Není tam nic dobrého. 

Líbí se ti letos naše časopisy?  
Ani jeden jsem nečetl. 

Četl jsi o karanténě nějaké knížky? 
Ano, Fortnite komiks.  

 

 
  

*K* 
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8. A – Dopisování zápisků ve 
velkém 
Za poslední měsíc se událo více než bylo 
očekáváno. Nejdříve jsme chodili do školy  
na rotační výuku, ale od pondělí 17.5. se 
vše navrátilo do starého režimu. Včetně 
toho, že učitelé požadovali naše zápisky 
z doby distanční výuky, a půlka třídy 
dopisovala několik měsíců staré zápisy, aby 
byl sešit kompletní a neměli jsme zbytečné 
problémy.  

Čekali jsme velký nával testů ze všech 
různých předmětů, ale nakonec to nebylo 
zas tak strašné. Také jsme si vyzkoušeli 
novou PC učebnu, není to zas tak dokonalé, 
jak jsme očekávali. Konečně jsme se viděli 
po dlouhé době, máme si o čem povídat.  

Také jsme si vybírali téma na slohovou 
práci, které pak třeba použijeme i pro 
závěrečnou práci v devítce. Mohu říci, že 
každý měl originální nápady. Já si vybral 
hardware počítačů a teď už jenom 
přemýšlím, o čem psát, aby to mělo co 
nejmenší shodu s internetem. Pro inspiraci 
jsme ještě celé dopoledne seděli, 
poslouchali a hodnotili závěrečné práce 
letošních 9. tříd.  

Smolin 

 

 

Letní povídání  
s Eliškou Votroubkovou 

Kam jedeš na dovolenou? 
Na dovolenou nejdeme, asi budu cestovat 

mezi babičkami. 
 

Nejoblíbenější jídlo z jídelny? 
Bavorské vdolky. 

 

Líbí se ti letos naše časopisy? 
Jsou moc pěkné, plné originálních nápadů.  

 

Četla jsi o karanténě nějaké knížky? 
Normálně si nečtu, ale v karanténě jsem 

četla Deník malého poseroutky. 
 

 
Smolin 
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8. B – Zpátky ve škole 
Při hodině dějepisu 7.5.2021 se zúčastnili 
osmáci besedy s panem Machem, 
historikem a tatínkem bývalého učitele 
dějepisu Václava Macha. Pan Mach 
přednesl žákům zajímavou přednášku o 
historii Dobrušky a jejím okolím v národním 
obrození. Dozvěděli se spoustu zajímavých 
informací. Nejen o Dobrušce, ale i o našem 
významném rodáku F. L. Hekovi.  

Při hodině přírodopisu nyní osmáci 
probírají stavbu lidského těla. Po příchodu 
do učebny chemie na ně už paní učitelka 
Maixnerová čekala s testy na značky prvků. 
Hned první hodinu chemie pokračovali 
v názvosloví sulfidů, kyselin a hydroxidů. 
Názvosloví ale už měli rozdělané od 
distanční výuky. Povídali si i o vlastnostech 
nějakých kyselin, třeba vlastnosti kyseliny 
sírové a o bezpečnosti při zacházení s ní.  

V hodinách výchovy ke zdraví se osmáci 
věnují drogám a alkoholu. Paní učitelka 
Novotná jim pustila zajímavý dokument o 
tom, co drogy dokážou udělat s lidským 
organismem. Povídají si o tom, jak moc 
omamné látky škodí našemu tělu. 

Kamčatka 

Vaření v osmičkách 
 Ze začátku školního roku jsme sice vařit 
mohli, ale bylo nutné probrat teorii a 
základní pravidla pro stolování. Bohužel 
nám nastala distanční výuka, která nám 
umožnila maximálně vaření doma. Po 
dlouhé distanční výuce jsme se vrátili 
k rotacím, které nám sice stále neumožnily 
vaření, alespoň jsme společně mohli vyplnit 
pracovní listy. Po dvou týdnech i rotace 
skončily a my se mohli vrátit k vaření. 1.6. 
na nás čekalo vaření pizzy. A v tomto měsíci 
máme v plánu dělat hamburgery a vdolky.  

 

 

Letní povídání  
s Radkem Hofmanem 

  
Kam jedeš na dovolenou? 

Nikam nejedu, budu na rybách. 

  
Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny? 

Halušky. 

  
Líbí se ti letos naše časopisy ? 

Ano, líbí se mi, ale neodebírám jej. 

  
Četl jsi o karanténě nějaké knížky?  

Ne. 

  

 
  

Kamčatka 
 

 
Aduška  
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9.A - Vrací se do školy … 
Do školy jsem se netěšil, už jsem si zvykl na 
distanční výuku. První den nepřišlo asi pět 
dětí z naší třídy, a tak to bylo celý první 
týden. Druhý týden hned v pondělí přišli už 
všichni. Byl jsem rád, dlouho jsem se se 
všemi neviděl. Momentálně máme docela 
napilno. Psali jsme třetí slohovou práci 
proslov, čtvrtou slohovou práci Příspěvek 
do sborníku třídy) máme odevzdat do 
konce května a prezentaci k závěrečné 
práci také. I přes to mě to začalo bavit a 
užívám si poslední týdny s naší třídou. 

  
Návrat nás deváťáků do školy byl celkem 
zajímavý, protože jsme celý rok byli jenom 
doma na distanční výuce a byli jsme zvyklí 
vstávat 5 min. před hodinou a někteří jsme 
i začali být i líní. Do školy jsme se hlavně 
těšili na spolužáky a na přestávky. Distanční 
výuka byla lepší v tom, že jsem si mohl 
všechno vyhledat na internetu, když jsem 
něco nevěděl. Někteří místo učení hráli i 
online hry a nedávali pozor. Když jsme se 
vrátili zpět do školy, tak započali stavbu 
sportovní haly, takže občas při hodině je 
velký rámus a neslyšíme učitele nebo jsou i 
velké otřesy, že se nám hýbou lavice nebo 
nám vibrují židle, ale je to sranda. 

Foto z prezentování závěrečných prací 

 

 

Letní povídání s Davidem Hůlkem 
  

Kam jedeš na dovolenou? 
Ještě nevím, ale určitě pojedu k babičce. 

  
Nejoblíbenější jídlo ze školní jídelny? 

Čína s rýží. 

  
Líbí se ti letos naše časopisy? 

Ano, líbí se mi rozhovory s učiteli. 

  
Četl jsi o karanténě nějaké knížky?  

Nečetl jsem žádné knížky, ale viděl jsem 
spoustu filmů a seriálů. 

 

 
Matýsek 

Když jsem přišel do školy, bylo to jiné než 
dřív. První, co jsme dělali, když jsme přišli 
do třídy, bylo, že jsme se testovali, naštěstí 
byli všichni negativní. Poté jsme se 
normálně učili a museli jsme dávat pozor, 
nebylo to jako na distanční výuce. Další 
týden už jsme začali psát naše tradiční testy 
z matiky a tím se mi známka rapidně 
zlepšila. Doufám, že si opravím co nejvíce 
známek, a věřím, že to prezenčně bude 
mnohem jednodušší než distančně. Ale i 
tak už se těším na prázdniny. 

T. Sládek, L. Osikovská, M. Balcar 
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Třeťáci u koníčků  
Ve středu 19.5. se třeťáci  vypravili na 
dlouho plánovanou návštěvu koníčků do 
Pulic. Průvodkyni dětem dělala spolužačka 
Týna, která tyto koníky zná, protože za nimi 
často chodí a pomáhá se o ně starat. Děti se 
od ní dozvěděly, jaká existují plemena koní, 
čím se koně živí, co mají rádi, jakého se 
dožívají stáří, že musí mít na pastvině 
k dispozici stále vodu na pití a seno a 
mnoho dalších zajímavostí. Velkým 
zážitkem bylo pro děti hlavně to, že si mohly 
koně pohladit a také je krmit. Milým 
překvapením pro všechny byla i další 
zvířátka na této farmě. Roztomilý beránek, 
morče, králíci i slepičky. Děti si to moc užily 
a po dvou hodinách ve společnosti zvířátek 
se spokojeně vrátily do školy. 

 

 

Homogenita skupin? 
V naší škole jsou předměty, jako například 
němčina, mediální výchova nebo tělocvik, 
kde se nemohly spojovat dvě třídy do jedné 
skupiny. Při tělocviku chodili kluci a holky 
z jedné třídy na procházky. Při němčině se 
zkoušelo spojení přes meet, to se ale moc 
neosvědčilo. Lepší byla výuka ve dvou 
učebnách. Naštěstí už se zase mohou třídy 
spojovat.          Eda 

Beseda s panem Machem 
Dne  7.5. 2021 měla 8. A a 8. B besedu 
s panem Jiřím Machem. Pan Mach je 
regionální historik, spisovatel a bývalý 
ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce. 
Vyprávěl jim o národním obrození 
a představitelích národního obrození. 
Národní obrození byl proces formování 
moderního českého národa a mezi 
představitele národního obrození patří 
například Josef Dobrovský nebo Josef 
Kajetán Tyl.          Tee 

Zvířátkový den v 4. A  
V pátek 28. května si žáci čtvrté třídy 
přinesli do školy svoje domácí mazlíčky. 
Každý si ke svému zvířátku vyplnil pracovní 
list, podle kterého představoval svoje zvíře 
před tabulí ostatním spolužákům. K vidění 
byly želvy, zakrslí králíčci, andulka, morčata, 
dokonce i fretka.          Eda 
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Zábava při němčině 
Ve středu 26. května si pro nás paní učitelka 
Fialová připravila složený toaletní papír 
s písmeny  abecedy. Ke každému jsme 
museli přiřadit věc začínající na dané 
písmeno. Když nám došly předměty, museli 
jsme improvizovat. Napadlo nás dané 
předměty nakreslit na papír, také garáž 
jsme z papíru složili. Všichni žáci projevili 
svou kreativitu a neváhali prohledat svůj 
batoh. Jeden z nás obětoval dokonce  
svačinu. Za naši práci jsme od paní učitelky 
dostali jedničku a velkou pochvalu. Byla to 
pro nás nejzábavnější hodina němčiny. 
Líbilo by se nám, kdyby paní učitelka přidala 
i další písmena.    

Kristýna Domáčková, Adam Hornof, Lucie Smažíková 

Družinový dětský den 
Na Den dětí jsme se ve 3. oddělení všichni 
těšili. Soutěže začaly o půl druhé ve středu 
2. června. V tělocvičně byly nachystané 
různé zábavné disciplíny jako: skákání 
v pytli, chytání rybiček, trefování tužkou do 
lahve, bramborový šerm, punčocháče, 
chytání míčku do kroužku a spoustu dalších. 
Jako poslední disciplína bylo praskání 
balónků, které jsme měli uvázané k noze. Za 
každou úspěšně splněnou nebo vyhranou 
disciplínu jsme dostávali bod na svoji 
kartičku. Rozhodčí nám dělala naše paní 

vychovatelka, paní asistentka Hůlková a 
Jirka Malý z šesté třídy. Potom jsme se 
přesunuli do družiny a dali si občerstvení, 
které připravily některé holky den předem. 
Byly to jednohubky, ale nebyly to obyčejné 
jednohubky, byly to banány v piškotu a 
čokoládě! Pak jsme si spočítali body, které 
jsme během soutěží získali, a šli si vybrat 
odměnu. Nejvíce bodů se podařilo nasbírat 
Zdeňku Popelkovi ze 4.A. Byl to skvělý den 
plný zábavy i jídla a všichni si ho užili. 

Druhý den po soutěžích jsme si udělali 
anketu, ve které jsme vybírali nejoblíbenější 
disciplínu. Nejvíce bodů získal šerm se 
lžícemi a bramborou, druhé místo dostalo 
házedlo (míček na provázku) a třetí se 
umístily punčocháče. 

       Lada Kropáčková a Vendy Pinkavová ze 4.A 
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Letecký týden 
Letos se nemohly konat kroužky, proto se 
snaží paní vychovatelky připravit pro děti 
různé hry a projekty. Přinášíme fotky 
z oddělení ŠD2. Tam proběhl Letecký týden. 
Děti soutěžily s vlastnoručně vyrobenými 
letadélky ve čtyřech disciplínách (Přelet 
hřiště, Dálkový let, Let na cíl, Nejdelší let). 
Hodnoceny byly i za technický stav letadla a 
estetické zpracování. Za získané body byly 
na závěr odměněny :-).  

Přinášíme i fotky z dalších aktivit – na Den 
dětí hráli šipkovanou (výpravu za 
pokladem). Připomněli si i čarodějnice a 
Den matek.                   

foto p. vych. Effenberková 

 

 

Dabingový pokus sedmáků 
Stejně jako loni se ani letos kvůli koronaviru 
nepodařilo secvičit školní dovadlo. V rámci 
hodin LDV s paní Kučerovou však sedmáci 
nezaháleli a vyzkoušeli si, co je to dabing. 
Paní učitelka zvolila jako podklad 
14minutovou loutkovou pohádku Jak 
Mojmír ke štěstí přišel (najdete ji na 
youtube) a sedmáci ji sami „namluvili“. 
Vypadá to jednoduše, ale docela jim to dalo 

zabrat. 😊 

 

 

 
 

Den matek, dole „čarodějnice“ 
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Pasování prvňáčků na čtenáře 
Žáci první třídy ZŠ Pulická měli ve čtvrtek 
10. června slavnostní den. Místní Městská 
knihovna v Dobrušce si pro ně připravila 
pasování na čtenáře. I když tento školní rok 
byl pro začínající školáčky i jejich rodiče 
velice těžký, vše zvládli perfektně. Číst, psát 
i počítat se naučili, jako by chodili do školy 
bez vynucených přestávek. 

Knihovnou - dětským oddělením - je 
provedla paní Božena Němcová a paní 
kněžna. Poznávali české pohádky z děl 
slavné spisovatelky a nakonec si společně i 
jednu přečetli. Tím dokázali, že jsou 
zdatnými čtenáři, a symbolickým 
pasováním byli povýšeni do Řádu čtenářů.  

Děti měly velkou radost. A aby 
všeobecného veselí nebylo málo, stavily se 
cestou zpět do školy na malou zmrzlinu. 
Děkujeme knihovně za krásný zážitek. 

p. uč. Markéta Schmoranzová 

  

Nadále pokračují práce na stavbě sportovní 
haly (foto 10. 6. 2021). 

Stručně ze školy 
Ve středu 6. května proběhlo v parku před 
gymnáziem focení tříd. Tehdy ještě nebyla 
možnost fotit bez roušek. Po loňských 
kolážích máme letos fotky v rouškách. Co 
bude za rok? 

Dne 9.6. 2021 proběhla na naší škole online 
tematická inspekční činnost České školní 
inspekce. Inspekci zajímalo, jak proběhl 
návrat k prezenčnímu vzdělávání na naší 
škole. Kromě videohovoru s ředitelkou  
vyplňovali třídní dotazníky, názor rodičů 
měla inspekce zjišťovat také dotazníky 
v bakalářích.  

Děkujeme gymnáziu, že nám umožňuje 
využívat svoje venkovní prostory. Ať už jde 
o travnaté hřiště, které využívá zejm. 
družina, nebo o nové oplocené sportoviště, 
kam chodí některé třídy na tělocvik.  

Ve středu 16. 6. proběhl den otevřených 
dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. 
Zájemců přišlo několik desítek a měli 
možnost si prohlédnout třídy, družiny i 
zázemí školy. 

V tomto školním roce máme paralelní třídy 
v 6. a 8. ročníku. Na konci června má škola 
267 žáků, z toho 122 na prvním stupni a 145 
na stupni druhém. K tomu ještě sedm žáků 
plní povinnou školní docházku v zahraničí. 

Skříňky ze šaten 2. stupně už zabraly celou 
uličku před dílnou. Není divu – příští rok se 
budou znovu (zřejmě naposledy) otevírat 
dvě šesté třídy a opět dojde k mírnému 
navýšení počtu žáků.  
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Na dojmy je ještě brzo 

Paní školnice Libuše Procházková 
nastoupila na naši školu během ledna, 

když do školy chodila jenom první a druhá 
třída. Školu v plném provozu zažila až 

12. května. Setkávají se s ní všichni žáci 
každé ráno i odpoledne, když odcházejí 

domů. 

 

 Jaké první pocity jste měla z naší školy? 
Měla jsem smíšené pocity, zda budu 

schopná vše zvládnout. 

Co se vám líbí/nelíbí na naší škole? 
Líbí se mi přátelský přístup zaměstnanců 

školy. 

Jakým dojmem na vás působí žáci školy? 
Vzhledem k tomu, že nás trápila 

pandemie, od ledna jsem poznala hlavně 
žáky prvního stupně. Na dojmy je ještě 

příliš brzo. 

S jakým problémem se na vás žáci 
nejčastěji obracejí? 

Ztráta klíčů od skříněk. 

Co vás sem přivedlo? 
Hledala jsem práci v místě bydliště a na 

jednu směnu. 

Kolik hodin denně trávíte ve škole? 
Ve škole trávím tak 8 až 9 hodin. 

 
 

 

Jaké povolání jste dělala, než jste se stala 
školnicí? 

Dělala jsem dispečerku a fakturantku 
v servisní firmě. 

Jaké máte koníčky? 
Luštím křížovky, věnuji se četbě a televizi. 

Máte doma nějakého mazlíčka? 
Doma ne, ale u rodičů britskou kočku. 

 Děláte ve svém volném čase nějaké 
sporty? 

Nedělám žádné sporty. 

Máte nějaké oblíbené jídlo? 
Ano, chlupaté knedlíky a pečené vepřové. 

Jaké je vaše oblíbené roční období? 
Určitě jaro, příroda se probouzí. 

 T.šp. 

 

Nač se chci zeptat Baa? 
 Bao Ngoc Ngo je žákem 8. B a je také 
jedním z redaktorů 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 škole. 
 

Jak probíhá tvoje výuka češtiny? 

Učím se o gramatikách. 
 

Ve které škole se ti více líbilo – české, či 
vietnamské? 

Obě dvě se mi líbí. 
 

Co se ve Vietnamu ve škole učí? 

Učíme se jako vy. 
 

Liší se nějak výrazně škola ve Vietnamu od 
té naší?  
Asi jo, v Česku nemusíte nosit uniformu, ale 
ve Vietnamu musíme. 
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Jak ta uniforma vypadá? Máš nějakou 
fotku? 

Má bílé tričko a tmavě modré kalhoty, 
fotku nemám, ale našel jsem obrázek na 
internetu. 

 

Měli jste ve Vietnamu nějaké předměty, 
které my tu neznáme? 

Máme stejné jako vy. 
 

Které cizí jazyky se učí žáci ve Vietnamu? 

Učíme se angličtinu. 
 

Jaký předmět ve škole tě nejvíc baví? 

Mně baví angličtina. 
 

Jak jsi zvládal výuku na dálku? 

Docela zvládal. 

 
Na internetu jsme našli několik informací 
o vietnamském školství, které Bao stručně 
okomentuje. 
Vietnamské školy jsou často přeplněné, 
obvykle je ve třídě 35-50 dětí, vyučování 
probíhá dopoledne i odpoledne, aby se 
v malých školách vystřídaly všechny děti. 
Ano, to je pravda. 
 
Po škole děti chodí domů pomáhat 
rodičům, na vesnici na pole, ve městech 

například do obchodu, potom si teprve 
dělají domácí úkoly.  
Pro nás je škola důležitá, tak jako první 
udělají všechny úkoly a potom můžou 
pomáhat.  
 

Vietnamské děti začínají chodit do školy 
v šesti letech.  
Ano, to je pravda. 
 
Školský systém je v podstatě podobný 
našemu – náš první stupeň = vietnamská 
základní škola, náš druhý stupeň = první 
stupeň vietnamské střední školy, naše 
střední škola = vietnamský druhý stupeň 
střední školy. Povinná je jen škola základní, 
tj. pět let školní docházky. Po ukončení 
každého stupně je třeba složit zkoušky pro 
možný postup. 
Ano, to také souhlasí. 

https://www.vietnamisa.cz/jak-se-zije-ve-vietnamu/ 

 

A ještě několik zajímavostí:  
Vietnamci podávají na pozdrav obě ruce. Pravá 
ruka se podává a stiskne stejně jako u nás, levá 
ruka přikrývá již spojené ruce obou osob. 
Aktivita obou rukou symbolizuje úctu 
k druhému. Ze stejného důvodu jsou předávány 
oběma rukama i dary.  
 

Ve Vietnamu není slušné smrkat na veřejnosti 
do kapesníku.  
 

Ve Vietnamu je dovoleno nahlas mlaskat, je to 
znamení, že lidem jídlo chutná. U jídla je 
dovoleno i mluvení, protože se často tento čas 
využívá pro řešení rodinných i pracovních 
záležitostí.  
 

Vietnamci nepoužívají NE často. Spíše než NE 
použijí věty jako Musíme si to ještě promyslet 
atp. ANO často používají i jako znamení, že 
partnera poslouchají, a také pokud nerozumějí 
a chtějí slovo zopakovat. 

https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/Vietnam.pdf 

Připravil Bao 

https://www.vietnamisa.cz/jak-se-zije-ve-vietnamu/
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/Vietnam.pdf
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Sport v cílové rovince 

Výsledky ankety 
Pro žáky 2. stupně a tentokrát i 4. a 5. 
třídy jsme připravili anketu. Zájem nás 
opět mile překvapil. Celkem přišlo 116 
odpovědí. 

 

 
Účast za jednotlivé třídy:  
4.A ….20%  5.A ….23%  6.A ….60%   
6.B ….58%  7.A ….92%  8.A ….96%  
8.B ….95%  9.A ….93% 

Připravuje  Maty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V současné situaci se sport probouzí znovu k životu. Žáci mohou opět cvičit a společně 
sportovat na ,,těláku‘‘! Mnoho z nás se na tuto chvíli moc těšilo. Ovšem, jak jistě už 
víte, školní rok se nám rychle krátí. S tím i náš projekt o sportu. Přejeme klidné čtení a 
doufáme, že vás to  bavilo.       
 

Jak moc ti tělocvik chyběl 

v době distanční výuky? 

Kde jsou tělocviky nejlepší? 
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Co chceš ještě sdělit? 

Jednoho vybíjená baví, druhého ne, 
jednoho baví atletika, druhého běhání 
nebaví. Stejně to má basket, florbal - co 
baví jednoho, nebaví druhého žáka… 
69 účastníků ankety odpovědělo na otázku, 
co jim v tělocviku chybí. Co bylo nejčastější 
odpovědí? Polovina žáků uváděla, že jim nic 
nechybí, že je to v pohodě a takhle že je to 
ideální.  
Z ostatních odpovědí vybíráme: 
- hrát hry holky proti klukům a mít společné 
těláky, ty jsou mega super 
- horolezecká stěna gymnázia 

- box, šerm 😊… 
- národní házená 
- opičí dráhy 
- šplhání po laně, skákání přes kozu 
- běhat kolem Dobrušky 
 

 
 

Tělocvik na bazénu 
 Dne 15. 6. navštívili žáci 6. tříd v rámci 
hodin tělesné výchovy koupaliště. Využili 
plavecký bazén i přilehlé hřiště na beach 
volejbal. Návštěva areálu se všem velmi 
líbila a byla příjemným zpestřením tělesné 
výchovy, která v tomto školním roce 
probíhala převážně formou procházek 
nebo distančně. 

p. uč. Hepnarová 

 
 

 

Která aktivita tě při „normálních“ 

hodinách tělocviku baví NEJVÍC? 
Naopak – co bys z hodin tělocviku 

vypustil, co tě nebaví? 

Maty 
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Trochu moudra od sedmáků 
„Kdy byl upálen Jan Hus?“  
„1987? Já nevím, já ho vůbec neznal...“ 
 
Obvod čtverce:  O = 4 . (a+b) 
 
„Kdo byla Božena Němcová?“ 
„Babička.“ 
 
Jestli najdeš ve větě Děti kreslí obrázek. 
chybu, tak ji oprav.  
Ano: Děty kreslí obrázek. 
 
„Souvětí je, když jsou ve větě čárky. Hodně 
čárek.“ 
 
Ukončení prezentace: „Ďekuji za 
pozornost.“ 
 
„Jo, to já nevím. Já se nehlásil, já se jen 
protahoval.“ 
 
Konstatování paní učitelky na závěr: „Na 
škole se šíří průjem. Že by to bylo z těch 
vedlejších vět, které teď probíráme?“ 

Při hodinách zaznamenala  
p. as. Novotná Horká 

Poznáš, co je na fotce? 

  

  Báseň 

   

 

 

    

Na fotkách je model, který vyráběli deváťáci 
v rámci přírodovědného semináře s paní 
učitelkou Maixnerovou. Jeden výrobek byl 
zapůjčen i na výuku přírodopisu do 5. A. 
Model názorně znázorňuje, jak pracují plíce.  

Tereza Novotná, 8. B 

Léto 

 

Léto už je za dveřmi,  

prázdniny se blíží, 

opalovák natřem si 

a nic nás už netíží. 

 

Slunce, voda, zábava, 

to je naše radost, 

prostě dobrá nálada, 

ale žádná lenost. 

 

Dlouho spát a hodně jíst, 

to je prostě prima, 

dobré knížky moci číst 

a navštěvovat kina. 

 

Léto, to jsou prázdniny, 

čas bez učení, 

prostě dlouhé prázdniny, 

čas bez mučení. 
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Nepohádka 
(pohádkové čtení na pokračování) 
Jedno krásné dopoledne začalo úplně 
obyčejně…… 

Fiona potřebovala vygruntovat bažinu, a tak 
poslala děti, ať si hrají na louce u potoka. 
Loupežník kontroloval stav kůrovce v lese 
Řáholci, Bonifác přepočítával nebohé dušičky a 
tatínek Áji si potřeboval nutně ráno u snídaně 
přečíst denní tisk. Zavolal tedy jejich 
obrovitánského psa, který uměl mluvit lidskou 
řečí, a poslal ho urychleně pro noviny. Pejsánek 
si tedy nasadil na zadní packy pružiny a vydal se 
přískokem vpřed do trafiky. S tím dispečer 
leteckého provozu vůbec, ale vůbec nepočítal. 
Hafan se sice tak tak minul s malou čarodějnicí, 
tím ale ztratil balanc, do Čestmíra drcnul uchem, 
ale chuděru Dolores Umbr…. srazil z Nimbusu 
2021 úplně. Ono by se ani tak moc nestalo, 
protože velepes se velice rychle vzpamatoval, 
vybalancoval polohu a zmatenou čarodějku stačil 
chňapnout přední packou, než v pořádku 
zaparkoval před stánkem. Řekl jedno hlasité 
PARDÓÓN. A tím měl věc za vyřízenou.  

Jenže Dolores nebyla na vyhlídkovém letu. Pod 
pláštěm měla uschovanou sadu přísně tajných 
kouzelných lektvarů. Vezla je na předvedení 
tomu, jehož jméno nesmíme vyslovit. A při té 
srážce jí všechny kouzelné ampulky vypadly a 
řítily se k zemi. Vlk, který na konci louky čekal, až 
se mu naskytne nějaká chutná kořist, zběsile 
zavyl. Úplně zapomněl, kde bydlí babička, 
protože ta spoušť se řítila přímo na něj. Tím ale 
probudil včelky v čele s Májou. Ty utvořily rojnici. 
Společnými silami a výbornou organizací stačily 
pochytat nebezpečné ampule. Uffff.  

Tedy až na jednu. Narazila do skály nad řekou, 
rozprskla se a její obsah potřísnil mladého zlobra, 
který si právě u té řeky hrál se sourozenci. Vše se 
odehrálo najednou během pár vteřin. Následky 
byly ale viditelné. Ze zavalitého, malého, 
zeleného, ušatého zlobřího adolescenta tu náhle, 
k překvapení všech, stál urostlý, svalnatý, krásný 
jinoch. Což by nebylo až tak špatné. Vždyť jeho 

matka byla kdysi také vnadnou princeznou. Ale 
nezrůžověl. Zelená barva kůže mu zůstala.  Si 
řeknete, že v dnešní době tolerance všeho 
možného je to v pohodě.  No, nebylo…. 

Pro zlobří rodinu se tak trochu zhroutil svět. Oni 
chtěli zpět jejich chlapečka se vším všudy. 
Bohužel obsah lahvičky byl právě proto tak tajný. 
Protilátka nebyla zatím vynalezena. Dolores 
samozřejmě zmizela rychlým trikem z místa činu. 
Co jiného bychom mohli očekávat. Nešťastní 
rodiče slíbili půl bažiny a ruku syna tomu nebo té, 
kdo mu navrátí zpět jeho tělesnou schránku. 

Barva byla dobrá 😊. 

Sešlo se spousta skvělých doktorů, alchymistů, 
mágů a kouzelníků, spousta skvělých doktorek, 
čarodějek, magiček a kouzelnic. Čarovali, 
zaklínali, léčili a nic. Hoch byl stále zelený jako 
mech a sličný jako jinoch. Pohyboval se někde 
uprostřed mezi tatínkovou a maminčinou 
nezakletou podobou.  

Co s tím? 

Tak a tady prozatím skončím. Já vím, jak to 

dopadlo. Je to moje nepohádka. 😊 

Vyhlašuji soutěž. Dvě soutěže. Vítěz prvního i 
druhého kola získá tři nanuky magnum. 

1. Napište, ze kterých pohádek a 
pohádkových příběhů jsou postavy, které se 
zde objevily. Nemusí být úplně všechny. 
Vyhrává ten, kdo jich vyjmenuje nejvíce. 

2. Napište, jak byste zakončili vy tento 
příběh. Vyhrává ten, jehož závěr příběhu se 
nám bude nejvíce líbit. 
Své tipy a povídání posílejte na adresu: 
exbubu@email.cz 

Připravila p. uč. Schmoranzová   
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Tajenka 

1. Kde se nejčastěji opaluje u moře?  6. V létě svítí …… 

2. Stát, kam jezdí Češi nejčastěji v létě.  7. Co jí děti v létě? 

 3. Co mají lidi během prázdnin?   8. Kam se chodí plavat? 

 4. Synonymum ke slovu sranda   9. Červené ovoce (č. mn.) 

 5. Objevování nových věcí          
 

Vietnamec 

 

Kvíz letní 
1. Kdy začíná léto? 

a. 1. ledna 
b. 12. května 
c. 21. června 

2. Co se jí nejvíce během léta? 
a. špagety 
b. zmrzlina 
c. koprovka 

3. Kolik stupňů je nejčastěji v létě? 
a. 10-15°C 
b. 16-21°C 
c. 24-30°C

 
4. Kam nejčastěji Češi v létě jezdí na 
dovolenou? 

a. Chorvatsko 
b. Brazílie  
c. Sibiř  

5. Co je pro léto typické za aktivitu? 
a. sáňkování 
b. plavání 
c. bruslení 

6. Co dostávají žáci na konci školního roku? 
a. vysvědčení 
b. pár facek 
c. nic              

Vietnamec 
 Řešení na předposlední straně
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Tajenka 
             

1.                

2.   
               

3.                

4.   
               

5.                       

             

  1. malé zvíře, co má rádo sýr      

  2. část domu, ze které se kouří      

  3. pluje na vodě        

  4. opak slova drahý        

  5. předmět ve škole, ve kterém se počítá    

             

  

TAJENKA: Už opět začala …….. 
(a brzy skončí).      

Sam  

Rozdíly  kreslené 

                 
                                                                                                                    Kamčatka  
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Vtipy  
Říká blondýnka druhé: „Tak co? Udělalas 
autoškolu?“ „Ne,“ odpovídá druhá.  
„Jak to?“ ptá se první.  
„Protože když jsem jela ke kruháku, byla 
tam značka 40, tak jsem ho 40x objela.“  
„A nepřepočítala ses?“ 
 
Víte, proč nosí blondýnka k počítači plavky? 
Aby mohla surfovat na webu. 
 
Na policejní stanici zvoní telefon. Po 
zvednutí se z něj ozve: „Okamžitě přijeďte, 
právě jsem ho zabila.“ „Koho?“ „Králíka.“ 
„Osobo, nežertujte, tohle je tísňová linka! A 
kdo vůbec volá?“ „Králíková.“ 
 
„Mamí, upadl nám žebřík,“ říká Pepíček.  
„Tak to řekni tátovi!“ 
„On už to ví, visí na okapu.“ 

 
„Žáci, kdo odpoví na první otázku, nemusí 
odpovídat na druhou. Tak tedy, Hurvínku, 
kolik máš vlasů na hlavě?“ Hurvínek odpoví: 
„345.“ Učitel se podiví: „Jak jsi na takovou 
hloupost přišel?“   
„Nepovím, protože tohle je už druhá 
otázka.“ 
 
Při online výuce učitelka dětem říká: Kdo 
nestihl udělat cvičení 3, si ho doma dodělá. 
 
Jaká jsou nejčastější zranění při požáru 
základní školy? Popáleniny prvního a 
druhého stupně. 
 
Poznámka v žákovské knížce: Spadla ze židle 
bez dovolení.           Naty 

Kreslený  vtip 
*K*
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Zprávy od Longa 
1. Respirátory se vyrábí z kůží nemocných 
koček. 

2. Ministr zdravotnictví byl už během 
jednoho roka pětkrát vyměněn (11. 6.) 

3. Covid se šíří nyní už přes učebnu. 

4. Instagramový influencer Dominik Feri 
(známý jako @choco_afro) čelí obvinění ze 
sexuálního obtěžování. 

5. Covid je v ČR po dlouhé době na ústupu. 

6. Ve školách se v červnu už může cvičit. 

7. Hned dvě paní učitelky nevydržely do 
konce školního roku, obě čekají prvního 
potomka. 

8. Pan Frýda bude učit dějepis i příští rok – 
těšit se na něj mohou budoucí deváťáci. 

9. Gymnázium se 
rozhodlo zvětšit 
prostory pro školní 
jídelnu. 

10. Stal se 
neuvěřitelný zázrak, 
pan Sedláček začal 
fandit Slavii místo 
Spartě. 
 
 

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

15. ročník školního časopisu 
Tento rok, jak všichni víme, byl úplně jiný 
než ty předchozí. Ve škole jsme byli až na 
výjimky jenom v září a pak až od května, 
ale i tak jsme se spoustu věcí naučili. Toto 
období bylo náročné jak pro učitele, tak i 
pro žáky. Děti, které nebyly ve škole, se 
učily online. Při distanční výuce měly 
všechny ročníky svoji učebnu (mladší Školu 
v pyžamu), kam se posílaly úkoly. 
Samozřejmě jsme to využili také pro školní 
časopis, který vycházel i v těchto neleh-
kých podmínkách. I my jsme se scházeli 
online, pracovali v učebně, komunikovali 
maily. Nakonec vyšla tři čísla a jedno 
dvojčíslo. Zachovali jsme osvědčené 
rubriky, přidali jsme i něco nového: díky 
google učebnám jsme vyzkoušeli sportovní 
ankety. Protože se více pohybujeme na 
internetu, trénovali jsme vaše poznávání 
fake news na poslední straně. Do redakční 
práce se podařilo zapojit i Baa, který jako 
žák – cizinec s češtinou stále ještě 
bojuje. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme 
budoucí redakci hodně chuti do práce! 

Váš EXVIRUS (viz foto) 

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? 

 


