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Milí čtenáři, 
zdraví vás náš tým exekutorů. Budeme pro vás „zabavovat“ informace z naší 
školy. Přinášíme vám první číslo našeho časopisu, který si nesmíte nechat ujít! 
Můžete si v něm přečíst zajímavé podzimní rozhovory s vašimi spolužáky o jejich 
volnočasových aktivitách nebo o tom, co mají rádi na podzimu. Pro otrlejší 
studenty máme zeměpisný kvíz - pokud si chcete ověřit, jak špatné máte znalosti 
ohledně zeměpisu, neváhejte a vyplňte si jej. Pokračujeme v anketách z loňského 
ročníku. Velké rozhovory budou vždy dva – zpovídat budeme nejen dospělé, ale 
zaměříme se i na neobyčejné žáky naší školy. Pro zábavu budeme chystat také 
křížovky a vtipy klasické i kreslené. 

Pěkné čtení přejí za celou redakci Lia, Magdik, Lúďa a Sýchr 

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 
 

Zdravím, 
jmenuji se Tomáš Ludvík a je mi třináct let. 
Mám rád počítačové hry, fotbal a jídlo, ale 
nemám rád olivy. Nepřežil bych bez 
internetu, ale klidně bych se obešel bez 
výletů zaměřených na historii. Budu se 
podepisovat jako Lúďa. 
 
Ahoj, 
jsem David Sychrovský a je mi 14 let. Mám 
rád počítačové hry a hokej a rád jím. 
Chodím ven a rád běhám. Mám rád goudu 
a ostatní sýry. Přeju si, aby byly delší 
prázdniny. Nevydržel bych bez počítače a 
mobilu. A mám přezdívku Sýchr. 

 

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

 
Ahojky, 
jsem třináctiletá Julie Jakicová, ale 
v časopise mě najdete pod jménem Lia. 
Každý den tančím, bez toho nemůžu být a 
chci se tanci věnovat celý život. Nemám 
ráda pavouky, veškerý hmyz a ze všeho 
nejvíc nesnáším cigarety a jejich puch. 
Přeji si, aby celá moje rodina byla zdravá, 
šťastná a abych se dostala na střední 
školu, která mě bude zajímat. Vyhledávám 
zajímavosti o vesmíru. Budu se snažit, aby 
mé příspěvky v tomto časopisu byly 
zajímavé. 

 
Čauky, 
jmenuji se Magdaléna Ovčariková, 
ale říkají mi Majda a je mi třináct 
let. Mám ráda atletiku, hory a 
vaření, ale nesnáším rajskou, kopr a 
školu. Nevydržela bych bez sportu, 
svého psa, kamarádů a synovce, ale 
obešla bych se bez svého telefonu. 
Budu se podepisovat jako Magdik.  
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1. A – První měsíce ve škole  
Tento rok má první třídu opět paní učitelka 
Schmoranzová. Ve třídě je 22 dětí, z toho 
10 chlapců a 12 dívek.  
Prvňáčci se nejdříve seznamovali s novým 
prostředím a s novými spolužáky. Navazují 
nová kamarádství, protože nejsou všichni 
z Dobrušky, ale chodili do různých školek - 
Val, Dobruška, Opočno, České Meziříčí, 
Dobré. Prvních 14 dní ve třídě pomáhala 
studentka učitelství Lenka Váradiová. 
Prvňáčci už  v září stihli navštívit výstavu 
drobného zvířectva v DDM, v listopadu byli 
na Martinských trzích.  
Děti byly na školu z MŠ velice dobře 
připravené a na školní prostředí se 
adaptovaly rychle. V českém jazyce 
začínaly čtením jednoduchých slabik a slov 
a v matematice sčítají do pěti. Umí napsat 
i písmena. Prvňáčci rádi zpívají, kreslí, tvoří 
a hrají různé didaktické hry, u nichž si vždy 
odpočinou a pobaví se. 
 

Foto z výstavy zvířat DDM, obrázek P. Netíka a 
modelování písmen z plastelíny 

  
 

 
 

 

Podzimní povídání 
s Josefínou Čtvrtečkovou 

Jak ti jde učení ? 

Myslím, že dobře. 

Co tě ve škole nejvíc baví? 

Keramika. 

Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 

Tělocvik, protože hrajeme hry. 

Co ráda děláš? 

Kreslím. 

Co máš ráda na podzimu? 

Pouštění draka. 

Děláš nějaký sport? 

Ano, házenou. 

Už jsi reprezentovala školu v nějakém 

sportu? 

Ještě ne. 

 
Anet  
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2. A – První dny druháků 
Tento rok se žáci druhé třídy museli 
rozloučit s paní učitelkou Schmoranzovou. 
Naopak se poznávají s jejich novou třídní 
učitelkou Lidmilou Netíkovou. Počet žáků 
se nezměnil, do třídy chodí 24 žáků. 
 
Celé září jsme opakovali a procvičovali  
v matematice vše, co se žáci naučili v první 
třídě. V říjnu jsme se již pustili do kreslení 
a rýsování a počítání do 20 s přechodem. 

V českém jazyce jsme začali také 
opakováním učiva první třídy. Nově již 
zvládáme abecedu a řazení slov podle 
abecedy, rozlišujeme čtyři druhy vět. 
Nezapomínáme také společně pravidelně 
číst, nacvičujeme básničky a nové písničky. 

V prvouce jsme se učili o bezpečné cestě 
do školy, o podzimu,  o savcích, ptácích, 
hmyzu, o zelenině a ovoci. 

Ve výtvarné výchově a pracovních 
činnostech jsme si již stihli vytvořit pěkné 
obrázky a výrobky. 

V hodinách tělesné výchovy jsme zakončili 
kurz plavání. Začátkem září jsme se 
vypravili na výstavu domácího ptactva a 
zvířectva do DDM. Tam se nám moc líbilo.   

 
            Obrázek: Natálka Malá 

 

       
 

Podzimní povídání 
s Adamem Poláčkem 

Jak ti jde učení? 

Dobře, mám samé jedničky. 

Co tě ve škole nejvíc baví? 

Mám rád psaní. 

Který předmět tvůj nejoblíbenější? 

Čeština a výtvarka. 

Co rád děláš? 

Rád pomáhám rodičům s uklízením. 

Co máš rád na podzimu? 

Mám rád barevné padající listy. 

Děláš nějaký sport? 

Dělám fotbal. 

 
Nell:D 
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3. A – Nový předmět: 
angličtina 

Ve třetí třídě je 24 žáků, 11 chlapců a 13 
dívek. Změnila se jim třídní paní učitelka. 
Jejich nová paní učitelka se jmenuje 
Marcela Bílková a říká: „V ZŠ Pulická jsem 
prvním rokem a už nyní se tu cítím jako 
doma, je mi tu fajn.“ 

Třeťáci mají nový předmět – angličtinu 
s paní Kučerovou. Na podzim se účastnili 
plaveckého kurzu. Plavání by bylo 
zábavné, jen jim vše kazily rýmy, kašle, 
proto plavalo méně a méně dětí. 
Nachlazených bylo mnohdy více než 
plavajících. Viry třeťákům trénují imunitu! 
Užívají si pracovní činnosti i výtvarnou 
výchovu. Jejich povedenými výrobky se 
můžete potěšit ve druhém patře.  
 

 
 
  

 

 

Podzimní povídání  

s Dominikem Ryšavým 
 

Hraješ nějaké počítačové hry? 
Ano, Fortnite. 

Jak sis užil prázdniny? 
Dobře. 

Který předmět je tvůj oblíbený? 
Matematika. 

Co máš rád na podzimu? 
Nic. 

Jak ti jde učení? 
Dobře. 

Baví tě angličtina? 
Ano. 

 
Adamッ 

 

  



       OKÉNKO DO TŘÍD 

6 

4. A – Nová paní učitelka  
Loni byla třídní paní učitelka Netíková a 
letos je jejich novou učitelkou Pavla 
Škraňková. Ve třídě je 21 žáků, z toho 10 
chlapců a 11 dívek.  
Jejich třídu najdete v prvním patře. Mají 
úplně novou interaktivní tabuli a celá 
učebna se přes prázdniny proměnila. 
Úvod školního roku byl ve znamení setkání 
se spolužáky, seznamování se, ale i zvykání 
si na školní režim a opakování učiva 
z předchozích ročníků. 
V rozvrhu jim zmizela prvouka, místo ní 
mají vlastivědu a přírodovědu. 
Protože se v loňském roce nepodařilo 
dokončit kurz plavání, jezdili čtvrťáci na 
výuku plavání i letos.  

Popis výroby indiánské čelenky a jazyková hra  

  
 

Výroba Podzimníčků  

 

 

Podzimní povídání  
s Přemyslem Michkem 

Jak ti jde učení? 
Učení mi jde dobře. 

Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 

Tělocvik a matematika. 

Co rád děláš? 
Rád sportuju, někdy jezdím s bráchou na 

kole. 

Co máš rád na podzimu? 
Že už není takové teplo. 

Děláš nějaký sport? 
Ano, chodím na atletiku. 

 
Madla  

 

Projekt Podmínky života na Zemi (skup. práce) 
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5. A – Zebra se za tebe 
nerozhlédne 
V letošním roce se žáky nadále pokračuje 
paní učitelka Jiřina Pultarová spolu s paní 
asistentkou Lenkou Šimonovou. V září 
přibyli do třídy dva žáci, jedna dívka a 
jeden chlapec. Tudíž je ve třídě 11 chlapců 
a 16 dívek, celkem 27 žáků. Je to největší 
třída na prvním stupni.     

V rámci dopravní výchovy žáci jeli dne 14. 
září na dopravní hřiště v Rychnově nad 
Kněžnou.  Na programu byla jízda na 
dopravním hřišti s překážkami a různé 
jízdy zručnosti, které byly zakončeny 
písemným testem s možností získání 
cyklistického průkazu. 

Žáci 5. A se starají o roznášku ovoce po 
prvním stupni. Žáci se střídají podle služeb.  

Žáci se také zúčastnili výtvarné soutěže 
v rámci bezpečnosti na silnici. Letošní 
téma bylo: Zebra se za tebe nerozhlédne. 
Děti kreslily zebru, cyklistu, dopravní 
značky a cyklistické kolo. Potom obrázek 
zkompletovaly a dokreslily přechod pro 
chodce. 10 vybraných prací bylo zasláno 
do soutěže, kterou pořádá krajský ředitel 
královéhradecké policie. Oceněna byla 
práce Lady Kropáčkové, která ve škole 
převzala odměnu z rukou mluvčího krajské 
policie. 

  

 

Podzimní povídání 
s Karolínou Skočdopolovou 

Jak ti jde učení ? 
Dobře. 

Co tě ve škole nejvíc baví? 
Baví mě přestávky a ráda se učím. 

Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 
Hudebka, matematika a čeština, protože    

mi jdou a mám ráda paní učitelku. 

Co ráda děláš? 
Ráda hraju na kytaru a mám ráda zpívání. 

Co máš ráda na podzimu? 
Líbí se mi hezky zbarvené listy. 

Děláš nějaký sport? 
Ne, nedělám. 

 
 

sabuska 
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6. A – Adapťák 
Tento rok má třída 6. A paní učitelku 
Martinu Hepnarovou. Šestý ročník je 
rozdělen na dvě třídy, 6. A a 6. B. Ve třídě 
je celkem 21 žáků, z toho je 10 chlapců a 
11 dívek.  
 
Září bylo v 6.A dobré, seznamovali jsme se. 
Říkali jsme si nové básničky. Byli jsme na 
chatě Juráška. V říjnu jsme měli atletický 
den na stadionu v Dobrušce. Máme nové 
předměty, které mě baví.              Michal H.  
 
V úterý 5. října jsme navštívili atletický 
stadion v Dobrušce. Naše třída 6. A tam 
byla společně se 6. B, 7. A a 7. B. Byl to 
sportovní den. Vyzkoušeli jsme si různé 
atletické disciplíny, například házení 
kriketovým míčkem  a start z bloků. Velmi 
jsme si to užili, bylo to fajn dopoledne. 
Atletický stadion znám, protože navštěvuji 
kroužek atletiky.                               Jolana F. 
 
V úterý 7. září navštívila 6. A a 6. B 
volnočasový klub Vješák. Nachází se 
v Dobrušce nad restaurací Jelen. Vješák je 
otevřen v úterý a ve čtvrtek. Klub pořádá 
tábory a víkendové zájezdy. Mají tam 
různé hudební nástroje a společenské hry. 
Ve Vješáku se mi líbilo.                     Jonáš F. 
 
Dne 2. září třídy 6. A a 6. B jely na 
adaptační kurz do Olešnice v Orlických 
horách. Byli jsme zde přes noc do druhého 
dne, abychom se lépe poznali. Já musel 
odjet v pátek ráno. I tak jsem si to užil, 
odnesl jsem si hodně zážitků. Byli jsme u 
polských hranic a na rozhledně, večer byla 
diskotéka. Moc se mi to tam líbilo. 

                                     Martin H. 
Beseda se členem horské služby na „adapťáku“ 

 

Podzimní povídání 
s Jolanou Fléglovou 

Co tě ve škole nejvíc baví? 
Nejvíc mě baví tělocvik. 

Který je tvůj nejoblíbenější předmět? 
Tělocvik. 

Která je tvá oblíbená aktivita? 
Běhání. 

Co máš ráda na podzimu? 
Nejradši mám listí. 

Děláš nějaký sport? 
Ano, dělám atletiku. 

Chybí ti online výuka? 
Někdy. V něčem byla dobrá a naopak 

nebyla. 

 
Nat 
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6. B – Sciotesty  
Letošní 6. B dostala za třídního učitele 
pana Jana Chmelaře. Přibylo několik 
nových žáků a také nový asistent Jakub 
Zahradník. V polovině listopadu ho 
vystřídal Roman Kroka. Celkem je žáků ve 
třídě 22, skóre je vyrovnané 11:11. Jejich 
kmenová třída se nachází v učebně číslo 
210, jinak také třída matematiky. Přibyly 
jim nové předměty a na tělocvik chodili za 
sokolovnu. 

Naše paní učitelka na český jazyk se 
jmenuje Petra Poulová. Je přísná, ale to mi 
vůbec nevadí. Jednu hodinu českého 
jazyka jsme dostali básničku Dítě školou 
povinné a měli jsme se ji naučit. Po této 
aktivitě jsme si měli připravit slohové 
cvičení o sobě. Každou hodinu českého 
jazyka jsme šli k tabuli (většinou 3) a měli 
jsme naplnit časový limit jednu minutu. Asi 
čtyřem pětinám z nás tak 15 sekund zbylo. 
Také jsme měli aktivitu, ve které šlo o to, 
že jsme si našli na internetu básničku. Po 
podzimních prázdninách jsme ji přednášeli 
u tabule.                                              David K. 

15. září naše třída dostala první známku do 
žákovské knížky. Byla to známka z českého 
jazyka ze vstupního testu. 30. září jsme 
začali psát SCIO testy. Nejdříve z OSP, 
1. 10. z češtiny, 6. 10. z matiky, a kdo chtěl 
angličtinu, tak psal 7. října. V listopadu 
jsme pak dostali svoje výsledky. Zuzana M. 

76% žáků psalo podobný test poprvé a 
určitě to byla dobrá zkušenost.  

 
 

 

Podzimní povídání 
s Ellou Štefanidesovou  

a Davidem Macko 

Jak ti jde učení? 
E: Jdou mi základy, ale těžší věci se musím 

ještě učit. 
 D: Nebaví mne, protože mi nejde. 

Který je tvůj nejoblíbenější předmět? 

E: Výtvarka a informatika. 
D: Výtvarná výchova, protože je to volnější 

hodina. 

Co ráda děláš? 
E: Ráda hraji na elektrický klavír a k tomu 

se věnuji herectví. 
D: Rád spím, protože si mohu odpočinout. 

Co máš ráda na podzimu? 
E: Mám ráda zbarvení listů na stromech a 

kaštany, ale podzim moc ráda nemám. 
D: Mám rád to, že občas je teplo a občas 

zima. 

Děláš nějaký sport? 
E: Nejsem moc do sportu, ale občas si 

sednu na kolo a zajezdím si. 
D: Ne, protože mne sporty nebaví. 

 

 
 
 

Lia a Sýchr  
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7. A – Jak to vidí Áčko 
V tomto roce má sedmou třídu opět paní 
učitelka Petra Fialová. Ve třídě je 11 
chlapců a 12 dívek, celkem tedy 23 žáků.  
 

Přestože se učíme němčinu necelé dva 
měsíce, dokážeme toho už docela dost 
říct. S psaním je to zatím horší, ale to 
nevadí. Důležitá je komunikace. Časovat 
pravidelná slovesa zvládneme poměrně 
hravě. Několik hodin jsme se věnovali 
slovesu MÖGEN – mít rád. Vytvořili jsme si 
pomůcku ve formě srdíčka a naučili se 
spoustu nových slovíček. Vždyť toho 
máme rádi tolik! Nejvíce počítačové hry, 
zvířata, jídlo, spaní, přestávky, někteří 
z nás i školu. Co mají rádi naši spolužáci a 
spolužačky, zvládneme říct také. Učíme se 
hrou a jde nám to výtečně.  

 
 

V letošním školním roce jsme začali při 
přírodopise probírat paryby. Už víme, že 
se žralok živí a planktonem a co to vlastně 
znamená. Dále jsme si povídali o rybách. 
To mě baví, protože téměř všichni z naší 
rodiny jsou rybáři a doma ryby 
prodáváme. Z tohoto důvodu poznám 
mnoho ryb. Potom přišly na řadu ryby 
moří. Poslední hodiny se zabýváme 
obojživelníky. Už se těším na další látku. 

                 Adéla P.  

V úterý 5. 10. jsme po první vyučovcí 
hodině šli společně s šestou třídou na 
stadion do Mělčan, kde jsme měli atletický 
den. Tam nás čekaly čtyři disciplíny – 
šedesátka, skok do písku, hod míčkem a 
workout. Bohužel jsme nestihli všechno, 
protože nás bylo moc. Šedesátka se běhala 
s paní učitelkou Maixnerovou a panem 
asistentem Zahradníkem, skok do písku byl 
s panem učitelem Chmelařem, hod 
míčkem s paní učitelkou Hepnarovou a 
paní asistentkou Procházkovou a workout 
jsme cvičili sami. Po jedenácté hodině 
jsme šli zpět do školy, abychom stihli 
oběd. Nás pak čekaly další dvě hodiny.  

                                               Eliška P. 

Podzimní povídání 
se Sebastianem Mackem 

Jaké byly prázdniny? 
Dobré. 

Jak ti jde učení? 
Jde to. 

Který sport děláš rád? 
Házenou. 

Jak ti chutná v naší jídelně? 
Nic moc. 

 

 

lukyn  
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7. B – Němčináři 
V 7. B se vyměnila třídní učitelka už na 
konci minulého školního roku. Po paní 
Jarkovské převzala třídnictví paní učitelka 
Renata Váradiová. Ve třídě pracuje také 
paní asistentka Klára Procházková. V této 
třídě je 23 žáků.  
Tento rok si žáci 7. B si mohli zvolit 
německý, nebo ruský jazyk. Většina žáků si 
vybrala německý. V němčině již probrali 
pozdravy, abecedu, slovesa heißen, 
kommen a wohnen umějí už i vyčasovat. 
Také hovoří ve větách. Umějí se 
představit, říct odkud pochází a kde bydlí. 
Z tohoto  psali i test, ale paní učitelka jim 
říkala, že na ně nebude ze začátku tak 
přísná se známkováním, protože se 
němčina občas plete s angličtinou. No a 
teď probírají sloveso MÖGEN. To užívají ve 
větách, dokáží se i zeptat. Němčina se 
mnoha žákům 7. B zdá zatím lehká, ale 
uvidí, co ukáže čas.                    M. Kantová 
 
Ve škole mě baví pracovní činnosti a 
doufám, že ostatní také. Minule jsme 
dělali jmenovku z destičky ze sololitu a 
z kolíku z měkkého smrkového dřeva. 
Postupovali jsme tak, že jsme dostali 
nákres, kde byly napsané rozměry kolíku 
atd.... Pak jsme si vzali destičku a vyměřili 
určité rozměry podle nákresu. Poté 
destičku nařezali, obrousili, a když to bylo 
hotové, připravili jsme si kolík. Na něm 
jsme udělali to samé co s destičkou, ale 
ještě jsme museli na jednom konci kolíku 
vytvořit špičku. To proto, aby se dal zarazit 
například do hlíny. Když měl kolík špičku, 
tak jsme ho nabarvili tónovaným latexem. 
Úplně nakonec jsme obě části spojili 
dvěma hřebíky, aby to drželo u sebe. A teď 

vyrábíme podložku pod hrnek. Práci máme 
rozdělanou, ale už teď vím, že to bude 
hezké.                                            Denisa M. 
 

Náš tělocvik je každé úterý. Máme ho 
vždycky dvě poslední hodiny po obědě. 
Začátkem října jsme šli jedno úterý na 
stadion. Tam se procvičovala atletika. 
Zkoušeli jsme následující disciplíny – skok 
daleký, hladký běh a hod míčkem. 
Posilovali jsme také na workout hřišti. 
Všichni jsme si tělocvik moc užili. 

Vanesa. M. 
připravil Sýchr 

Podzimní povídání 
s Karolínou Králíčkovou 

Jak ti jde učení? 
Záleží na tom, jaký předmět, ale většina 

dobře. 

Který je tvůj nejoblíbenější předmět? 
Čeština. 

 Co ráda děláš? 
Chodím ven s kamarády, koukám na filmy, 

fotím. 

Co máš ráda na podzimu? 
Barvy listů. 

Děláš nějaký sport? 
Hraju volejbal. 

 
Nell:D  
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8. A – První chemické pokusy 
Třídní učitelkou osmáků je Blanka 
Maixnerová a stále ve třídě pracuje také 
asistentka Pavlína Novotná Horká. Tento 
rok je třídě 29 žáků, protože přišli dva noví 
žáci, kteří opakují 8. ročník. Takže je 
osmička největší třídou ve škole.  
Chemie je nový předmět, který se od 
letošního školního roku zařadil do rozvrhu 
osmé třídy. Chemickou královnou naší 
školy je paní učitelka Maixnerová a ve 
svém kabinetě má spoustu lahviček a 
nádobek různých tvarů obestřených 
tajemstvím. Hodiny chemie umí zpestřit 
řadou zajímavých pokusů, kterých má 
v zásobě nekonečné množství. Ale pozor – 
i tím zdánlivě nejjednodušším pokusem 
umí pěkně překvapit. Leckdy je to 
v učebně na konci hodiny cítit hůř než tím 
tchořem, který bydlí v jejím kabinetě. 
Prvním letošním pokusem byla sublimace 
naftalenu, kdy při zahřívání dochází ke 
změně skupenství naftalenu z pevného na 
plynné. Páry se ochlazují na baňce se 
studenou vodu a vznikají opět krystalky 
pevného naftalenu. Další laboratorní práce 
byla zaměřena na roztoky a rozpustnost 
látek. Všichni se do bádání zapojili natolik, 
že hodina utekla jako mávnutím proutku a 
nikomu se nechtělo končit. Těšíme se na 
další!                       Asistentka 8. A Novotná Horká 

 

 

Podzimní povídání 
s Davidem Sychrovským 

 
Jak ti jde učení? 

Moc mi nejdou jazykové předměty. 

Co tě ve škole nejvíc baví? 
Informatika a vaření. 

Který předmět je tvůj nejoblíbenější? 
Můj nejoblíbenější předmět je asi 

matematika. 

Co rád děláš? 
Rád hraju hororové hry. 

Co máš rád na podzimu? 
Na podzimu mám rád déšť. 

Děláš nějaký sport? 
Ne, ale dřív jsem hrál hokej. 

Už jsi reprezentoval školu v nějakém 
sportu? 

Ano, ve florbale. 

 
 

Lúďa 
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9. A – Cyklisťák 
Ostřílení deváťáci jsou, co se týká počtu, 
od minulého roku stále beze změny, což 
znamená 12 chlapců a 10 dívek. Jediné, co 
se ve třídě měnilo, byla třídní učitelka. 
V pololetí minulého školního roku 
vystřídala paní učitelku Špaňovou, která 
odešla na mateřskou, paní učitelka Hana 
Novotná. Jejich kmenová třída se stále 
nachází v 218. 
 
Jak je každý rok zvykem, jezdí se v osmičce 
na cyklisťák. Už podruhé byla akce 
posunuta až na začátek devítky. Naučná 
cesta do Ratibořic i se sportovním 
výkonem ani letos nezklamala. První 
zastávkou byla Česká Skalice, poté 
pokračovali do Ratibořic, kde si prohlédli 
mj. i zámek, a pak je čekala cesta na 
kolech zase zpátky. 

 
 

 

Podzimní povídání 
s Renatou Skálovou 

Jak ti jde učení ? 
No, jakž takž. 

Co ráda děláš? 
Kreslím. 

Co tě ve škole nejvíc baví? 
Nic :). 

Který je tvůj nejoblíbenější předmět? 
Dějepis. 

Co máš ráda na podzimu? 
Zbarvení listů. 

Děláš nějaký sport? 
Atletiku a běžky. 

Už jsi reprezentovala školu v nějakém                        
sportu? 

Jo, v přespolním běhu. 

 
Magdik 
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9. B – Destilace na gymnáziu  
Jak je zvykem, tak jejich třídní učitelkou je 
stále paní učitelka Moravcová. Ve třídě je 
12 chlapců a 8 dívek, tím pádem celkově 
tam mají 20 žáků, což je o dva méně než 
v osmičce. Tento rok je pro ně výjimečný, 
poněvadž to také je poslední rok, co jsou 
v této škole. 

 
Třída 9. B 15. října v rámci hodiny 
přírodovědný seminář navštívila laboratoř 
gymnázia. Nejdříve jsme si povídali o 
destilaci a až potom jsme přešli na 
samotný pokus. Jelikož destilace závisí na 
teplotě varu, museli jsme si dávat pozor, 
abychom se nespálili. Pracovali jsme také 
s plynem, tudíž jsme si museli dávat pozor 
na vlasy, hlavně holky. Sestrojili jsme 
aparaturu z různých věcí, pro nás prvně 
viděných. Do jedné kádinky jsme nalili 
roztok, který se díky teplotě varu zbarvil 
do fialova. Po dokončení pokusu jsme 
zkontrolovali vypnutý kahan, řádně jsme 
po sobě uklidili a šli jsme zpět do školy, 
kde nás další hodinu čekala matematika. 
Tato exkurze nás všechny velice bavila.   

Vendula M. 

Vernisáž a estetická výchova  
 Deváťáci si s panem Hlavsou 19. října na 
estetické výchově vysvětlili, co je to 
vernisáž a jak se na ní mají chovat. Druhou 
hodinu se i s obrázky přestěhovali do 
hudební výchovy, obrázky pověsili na 
kolíčky a natrénovali přivítání a řeč o 
obraze. Poté museli ještě zazpívat, dohodli 
se na písni Vysoký jalovec. 20 minut před 
koncem hodiny pozvali 9. A, kterou 
přivítali. Pak jim vysvětlili, že obrazy 
vznikly tak, že každý nakreslil obraz, pak si 
ho s někým vyměnil, rozstříhali je a udělali 

z něj ještě lepší dílo. Poté pověděli, co 
obrazy znázorňují, a na závěr zazpívali.  
26. října na estetické výchově nekreslili 
jako obvykle, ale sledovali film Kytice. Další 
hodinu pak Kytici výtvarně zpracovávali. 
Celý obraz kreslili pouze dvěma barvami.  

                       Samantha B. 
 

Podzimní povídání 
s Adamem Francem 

 

Jaký máš názor na tuto školu? 
Tuto školu mám velice rád.  

Chtěl bys na této škole něco změnit? 
Ne, takhle mi to vyhovuje. 

Jaký máš pocit z toho, že budeš dělat 
přijímačky na střední školu? 

Jsem z toho nervózní. 

Už máš vybranou střední školu? 
Ještě se rozhoduji. 

Který je tvůj nejoblíbenější předmět? 
Matematika. 

 

 
 

Ben  
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Sběr papíru  
Pořadí tříd podle kilogramů:  
Pořadí      Třída     Celkem (kg)  Na žáka (kg) 
1.                2.A           1325               53 
2.                3.A            883                 37 
3.                5. A           682                 25 
4.                4. A           661                 31 
5.                8. A           517                 18 
6.                1. A           503                 60 
7.                 9. B          355                 18 
8.                 6. A          191                  9 
9.                 7. A          151                  7 
10.               6. B          135                  6 
11.               7. B          111                  5 
12.               9. A           45                    2 

 
Nejlepší žáci: 
1    Novotná Klára  4. A          395 
2    Ficencová Nikola 2. A         380 
3.   Novotná Tereza 9. B          304 
4.   Rott Štěpán  3. A          270 
5.   Hůlková Viktorie 2. A         255 
6.   Majerová Kateřina 5. A         207 
7.   Kovář Vít   8. A         200                                                                                                             
8.   Netík Petr  1. A         180 
9.   Zrzavý Filip  2. A         171 
10. Poláková Adéla  3. A        158 
11. Švorc Jindřich  4. A        142 
12. Žďárková Nikola 3. A        130  
13. Zelenková Anna 1. A       125,5 
14. Michalíková Sára 7.A         113 
15. Kárníková Klára  8.A         110 

 Madla 

Z kabinetu asistentů  
Tento rok přišli noví dva asistenti Jakub 
Zahradník a Klára Procházková. 
Naši asistenti nám velice pomáhají, a když 
něco potřebujeme, tak jsou opravdu 
ochotní. Pro naše asistenty druhého 
stupně se pořídil nový kabinet. V minulém 
roce byli v kabinetě učitelů. Se zpožděním 
přišel nábytek, asistenti už si mysleli, že 
jim nábytek přijde až jako dárek na 
Vánoce.  

                                                        Anet 
 

Atletický den 
Jelikož ve čtvrtek 30. září vyhlásili dobré 
počasí, tak se osmička a obě devítky 
vydaly na stadion v Mělčanech si dát 
pořádně do těla. Než se připravila všechna 
stanoviště, tak se žáci museli pořádně 
protáhnout a rozcvičit. Po důkladné 
rozcvičce s panem učitelem Mackem se 
žáci zařadili podle tříd na různé disciplíny 
jako skok daleký, hod míčkem nebo 
klasická šedesátka. 
Do Mělčan se však nevydali jenom 
osmička s devítkou, ale i všichni šesťáci  
a sedmáci hned další týden.  

Magdik 

 
 

Badminton 
Učitelka na tělocvik pro dívky z 8. A paní 
Pavlína Novotná Horká vymyslela skvělý 
nápad, co by žákyně mohlo bavit a co 
žákyně ještě tady ve škole o tělocviku 
nedělaly. Byl to badminton, který žákyně 
hodně zaujal, a tento sport hrály dvě 
hodiny. Žákyním to opravdu šlo a velmi je 
to bavilo.                                                    Anet  
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Loňské divadlo 
Kvůli kovidové situaci se loňské divadlo  
nemohlo konat. Proto vymyslela paní 
učitelka Kučerová dabing. Místo hraní 
představení žáci z literárně dramatické 
výchovy dabovali loutkové divadlo.   

Paní učitelka Kučerová mi k tomuto řekla: 
„Samozřejmě že hrané divadlo by pro 
některé z  vás bylo více zábavnější a 
zajímavější. Protože jsme nakonec 
nadabovali loutky, které za vás pohádku 
zahrály, odpadly starosti s hereckými  
výkony, pohybem po jevišti, s pama-
továním textu, s kulisami, s kostýmy a 
s divadelní úpravou vůbec. Ale i tak se 
někteří dabéři u namlouvání loutek  pěkně 
zapotili, protože zjistili, že strefovat se  do 
dialogů přesně a správným tempem,  
snažit se dobře vyslovovat, pracovat 
s hlasem a  dat tak loutkám život, není 
vůbec žádná legrace. Když se nedařilo a 
muselo se namlouvat znovu a znovu, 
někteří ztráceli trpělivost a trochu už 
skřípali zuby.  

Nejen žáci, ale i já jsem se natrápila se 
stříháním videa, nahráváním zvuku a 
následným vkládáním do videa, jelikož to 
byly  pro mě neznámé dovednosti. Na 
druhou stranu jsem se zase něco  nového 
naučila. 

Když bych chtěla shrnout tento divadelní 
počin, musela bych to brát tak, že to bylo 
takové náhradní řešení a že jsme se  v tom 
neradostném kovidovém období alespoň 
snažili o nějakou divadelní činnost. 

 

A jestli se podaří tento rok sehrát žákovské 
divadelní představení? To je ve hvězdách.“ 

                                           L.   

Miminka našich učitelek 

Na konci května odešla na mateřskou paní 
učitelka Jarkovská, tehdejší třídní učitelka 
6. B. Nahradila ji paní učitelka Váradiová. 
Fotka je z loučení se žáky. Paní Jarkovské 
moc blahopřejeme k miminku, které se 
narodilo začátkem července a jmenuje se 
Jaroušek Jarkovský. A také blahopřejeme 
paní učitelce Špaňové, které se miminko 
narodilo 20. září a jmenuje se Vojta Špaňo. 

                                                          Anet 

Nová učebna 
Nová učebna se vytvořila v učebně 
hudební výchovy - jedna půlka je stále 
s klavírem a se starým vybavením, ale jsou 
tam nově dané lavice, aby se tam mohly 
učit i jiné předměty  
V úterý 16. listopaddu proběhla výměna 
projektorů u tří interaktivních tabulí 
v učebnách 116, 212 a 218.                    Anet 
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Jak roste hala 
Určitě všichni víte, že se za naší školou 
staví nová sportovní hala, která bude 
splňovat všechny požadavky pro sportovní 
utkání. Například florbalisté musí na 
zápasy dojíždět i několik kilometrů. Bude 
tam tribuna pro skoro 200 diváků. Tato 
hala bude sloužit i naší základní škole. Do 
ní budeme ze školy chodit nadzemním 
tunelem. Pro srovnání, jak hala rychle 
roste, přikládám dvě fotografie. První 
focena na konci září, druhá na začátku 
listopadu. Sportování v nové hale bychom 
se měli dočkat ve školním roce 2022/2023.                             

Lia 
 

1. října 2021 

 
 

4. listopadu 2021 

 

Pythagoriáda  
2. listopadu se někteří žáci zapojili do 
matematické soutěže Pythagoriáda. Máme 
jednoho úspěšného řešitele z 8. ročníku, 
který získal 13 bodů. Zúčastnilo se 39 
šesťáků, 18 sedmáků a 4 osmáci.  
 

6. r. Marešová Zuzana   6 bodů 
 Kubala David    5 bodů 
 Rusz Josef    5 bodů 
7. r.  Pumr Ondřej    5 bodů 
8. r. Slavík Viktor    13 bodů 
 Vosyka Tadeáš ...9 bodů 
 Kejval David ...6 bodů 

Edu-Lab 
Ve čtvrtek 21. listopadu se třídy 9.A, 9.B a 
8. A vypravily na projekt Edu-Lab od Škoda 
Auto. Po příjezdu do Rychnova na ně 
čekala dvě vozidla na prohlídku. Jednalo se 
o nový elektromobil Enyaq a tahač Scania. 
Po jejich prohlídce se žáci přesunuli do 
mobilní laboratoře. Využili tablety 
s výukovými aplikacemi, seznámili se 
s konstrukcí nových škodovek. Mohli si 
prohlédnout nejnovější techniku, 
vyzkoušet si virtuální realitu a výpočetní 
techniku, která je využívána při stavbě 
vozidel. Na závěr prohlídky dostali 
dárkovou tašku.                  Marek Smola, 9. A 
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Halloween v družině 
Ani v naší školní družině se na Halloween 
nezapomnělo, ale naopak. Malí školáci se 
pořádně vyřádili jak na svých kostýmech, 
tak i na výzdobě. 

  
Halloween v ŠD 1 

 
Halloween v ŠD2 

Policie ve škole 
Dne 26. října přijela paní Dvořáková 
z Policie ČR. S deváťáky mluvila hlavně o 
šikaně. Řekla nám, na co si dávat pozor, a 
odpověděla na vše, na co jsme se  zeptali. 
Nejvíce mluvila o kyberšikaně a řekla nám, 
co se vše může stát a s čím má zkušenosti 
ze stanice. Ona sama se zabývá 
kyberšikanou. Myslím si, že nám to moc 
dobře vysvětlila. Řekla nám, co nedělat a 
jak bychom mohli být trestáni. A že sranda 
nemusí být sranda a že z té srandy se stává 
šikana, i když to tak nemusí být myšleno. 
Preventivní besedu s paní Kacálkovou měli 
i osmáci 22. 11.                Natálie Vojnarová 

Nell:D 

Turnaje v ŠD3 
Ve školní družině si pouze nehrajeme, ale 
také tvoříme, vyrábíme a kreslíme. Tato 
činnost je oblíbená převážně u děvčat, 
občas se zapojí i někteří chlapci. Během 
září a října jsme se věnovali nejen 
podzimnímu tvoření, ale také se děti 
mohly utkat ve dvou turnajích- v Královské 
čtyřce (logická hra, kde hraje roli i štěstí) a 
kulečníku. Vítěz turnaje se stává „králem“ 
turnaje a má tu čest nasadit si královskou 
korunu. 
Králem kulečníkového turnaje se stal 
Dominik Ryšavý ze 3. A, 2. místo obsadil 
Filip Škraněk ze 3. A a třetí místo patřilo 
Zdeňku Popelkovi z 5. A. 
Do turnaje v Královské čtyřce se zapojilo 
více dětí, proto byly rozděleny do dvou 
kategorií. Ve 3. třídě byly zápasy velmi 
vyrovnané a velice emotivní. Do finále 
postupovali vždy první dva ze základní 
skupiny. Nakonec titul krále vybojoval Filip 
Škraněk a na 2. místě skončili se shodným 
počtem bodů: Adéla Polová, Jakub Dyntar 
a Dalibor Kropáček. 
V kategorii 4. + 5. třída byl průběh hry 
hladší. Vítězkou - královnou se stala Lucie 
Mědílková z 5. A, druhý skončil Zdeněk 
Popelka z 5. A a třetí Majda Cejnarová ze 
4. A. 
 

  
Filip Škraněk a Lucie Mědílková 
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Kroužek keramiky 
V letošním školním roce se téměř po dvou 
letech opět mohl otevřít keramický 
kroužek při školní družině. 
Kroužek navštěvují pouze děti z 1., 2. a 3. 
třídy v menších skupinkách. Než si děti 
odnesou hotové keramické výrobky domů, 
trvá to několik týdnů. Děti se konečně 
dočkaly a mohou se se svými prvními 
výrobky pochlubit rodičům i vám, 
čtenářům školního časopisu. 

 
 

Exkurze na ÚP v RK 
Dne 21. září jsme se jeli podívat na Úřad 
práce do Rychnova nad Kněžnou za 
doprovodu paní učitelky Novotné. Tam na 
nás čekala pracovnice úřadu. Nejdřív nás 
seznámila s druhy středních škol, tedy 
s tím, že buď můžeme podat přihlášku na 
školu s maturitou, nebo s výučním listem. 
Poté jsme si rozdali pracovní listy, které 
jsme vyplnili samostatně a pak následně 
společně zkontrolovali. V pracovních 
listech jsme měli různá cvičení. Pak jsme 
se zase autobusem vrátili do školy. Touto 
akcí jsme se začali připravovat na výběr 
střední školy.  
 

Covidové okénko 

Září proběhlo bez problémů, uskutečnila 
se i řada akcí. Žáci i učitelé odkládali 
roušky/respirátory pouze ve třídách. Letos 
byly v omezené míře otevřeny kroužky 
školní družiny, které byly naplňovány také 
s ohledem na stálé skupiny žáků. Rodiče 
do školy odpoledne nevstupují, ale 
využívají družinovou službu u vchodu. 
V pátek 21. října jsme měli první pozitivně 
testovanou osobu v 7. třídě, jako první si 
karanténu vyzkoušely obě sedmičky.  
Tzv. hybridní výuku, při které učitel 
pracuje s žáky ve třídě a zároveň je 
připojený na online, poprvé zkoušeli 
deváťáci od 4. 11. Nejde o klasickou online 
výuku, ale žáci doma mohou sledovat, co 
se děje ve třídě, a pracovat společně se 
spolužáky. 
Od poloviny listopadu narůstal postupně 
počet žáků v karanténách, takže na konci 
listopadu jsme měli v podstatě celý druhý 
stupeň plus pátou třídu na hybridní výuce. 
Čtyři třídy měly dokonce „povinně“ 
zajišťovanou distanční výuku, protože více 
než polovina žáků nebyla ve škole. I na 
prvním stupni se učitelky spojovaly s žáky 
na meetech – buď mimo výuku, nebo 
přímo z vyučování. 
Od 22. listopadu bylo zavedeno pravidelné 
pondělní testování žáků. 
Ve škole proběhly zářijové třídní schůzky 
prezenčně, v listopadu už se spíše jen 
konzultovalo, popř. se rodiče sešli na 
meetech. 
 
Děkujeme rodičům, že hlásí třídním včas 

všechny potřebné údaje kolem covidu. 
           Poulová 
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Kdybych nebyl asistent, byl 

bych fotbalový trenér 

Jakub Zahradník, Dis, působil na naší 
škole poměrně krátce – nastoupil na 
začátku školního roku jako asistent ve 
třídě 6. B, ale od 18. listopadu přešel učit 
tělocvik na ZŠ Dobré. Když rozhovor 
vznikal, ještě nikdo netušil, kam jeho 
kroky povedou.  

 
Jste spokojený na této škole? 
Zatím se mi na škole líbí. 
 
Proč jste si vybral zrovna naši školu? 
Školu jsem si vybral na základě toho, že 
v Dobrušce bydlím, a tudíž nemusím nikam 
dojíždět. 
 
Byl jste asistentem už v jiných školách? 
Ano, na ZŠ Mozaika v Rychnově nad 
Kněžnou. 
 
Co všechno obnáší vaše práce? 
Jde o výpomoc učiteli ve třídě. 
 
Vaše nejhorší zkušenost? 
Na předešlé škole názorová neshoda na 
výchovu dětí. 
 

 

Které jiné povolání byste měl, kdybyste 
nebyl asistent? 
Vyzkoušel jsem si svoz krve a bio materiálu 
do laboratoře v Praze. Kdybych nebyl 
asistent, pravděpodobně bych byl 
fotbalový trenér a pracoval v projektu 
Bavíme se sportem. To je projekt, kde 
školkové děti sportují a cvičí a dostávají 
základy pohybové gramotnosti. 
 
Kterými školami jste prošel jako žák a 
student? 
ZŠ Fr. Kupky, jazykové gymnázium, VOŠ 
cestovního ruchu a NIDV roční kurz 
asistenta pedagoga. 
 
Máte nějaké koníčky? 
Fotbalový trenér mládeže. 
 
Přejeme hodně spokojenosti v novém 

působišti 😊. 
 

 

Dívej se a kresli 
Děti ze ŠD1 se úspěšně zúčastnily soutěže 
DDM 
Karolína Kolářová z 1.A - 2. místo 
Agáta Čermáková z 2.A - 1. místo 
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Uklidňuje mne hudba 

Chodí s námi do školy. Kláře Kárníkové 
z osmé třídy je 14 let. Ještě před rokem a 
půl byla zdravá. Pak jí byl diagnostikován 
Tourettův syndrom. 
 

 
 

Co je to Tourettův syndrom? 
TS je vlastně neurologická porucha, která 
dává špatné signály do mozku a ten 
vyvolává tiky. 
 
Co jsou to tiky? 
Tiky mohou být sekané pohyby nebo 
jakékoliv zvuky, např. pískání, škubání 
hlavou, říkání slov, mrkání, kašlání atd.  
 
Jak často se tiky objevují u tebe? 
Pořád, každý den. 
 
Jaký byl tvůj nejhorší tik? 
Asi skočení do silnice. 
 
Jak dlouho už žiješ s Tourettovým 
syndromem? 
Už to bude rok. 

 

Bereš nějaké prášky? 
Ano, beru, celkem devět. 
 
Co tě nejvíce uklidňuje? 
Hudba. A celkově umění. 

Nell:D 
 
Tourettův syndrom je vrozené 
neurologicko-psychiatrické onemocnění, 
které se začíná projevovat v dětství, 
nejčastěji kolem 7. roku věku nebo 
v období adolescence. Nemoc nelze zcela 
vyléčit, ale dají se zmírňovat příznaky 
nemoci (tiky). Je důležité, aby nemocný i 
jeho okolí byli o nemoci informováni. Před 
dětmi by se diagnóza TS neměla tajit, ale 
měla by jim být úměrně jejich věku a 
chápání vysvětlena. 

wikipedie.cz 

 

Letošní osmáci? 
V rámci slohu se osmáci věnovali 
charakteristice.  
 
Jací jsou žáci a žákyně 8. A bylo snadné 
zjistit. Zvolili jsme osm vlastností, kladné i 
záporné. Každý uvedl k zadaným 
přídavným jménům dva spolužáky. Po 
sečtení všech hlasů bylo jasné, že u 
osmáků jednoznačně převažují vlastnosti 
kladné. 
 
Mezi nejmilejší děti třídy patří Klárka K., 
Aneta Z. a Maruška V. Svou pečlivostí 
vyniká Julča J., Majda O., Viktor S. a zase 
Klárka K. Mezi introverty se řadí Nikča P. a 
Lenka P. Ani skromnost nám nechybí, což 
je fajn. Zde zabodovala Šárka, Klárka, 
Lenka P. a Terezka F.  



ZÁBAVA 

22 

Tajenka 

slanina 

 

Najdi 10 rozdílů 

Nell:D 
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Co bylo na kartičce? 
 V hodinách slohu v sedmých třídách 
procvičujeme vypravování. Jednu hodinu 
jsme věnovali práci ve skupinách. Každá 
parta dětí si vylosovala kartu s pěti 
podstatnými jmény. Úkolem bylo vymyslet 
vtipný příběh, ve kterém se objeví kromě 
zadaných podstatných jmen co možná 
nejvíce dalších slov téhož druhu. Ostatní se 
snaží tato podstatná jména odhalit.  

 

Tady je první příběh. Můžete si zkusit, zda i 
vy uhodnete, která slova se nacházela na 
kartičce…. 

 
Když jsem se ráno probudil, spatřil jsem na 
stole a na kuchyňské lince plno ovoce – 
hrušky, ananas, jablka, pomeranče a kiwi. 
Když jsem pohlédl z okna, ležel tam čerstvě 
napadaný sníh. Chtěl jsem si dát snídani, 
ale zjistil jsem, že v lednici není žádná 
šunka, sýr, mléko ani vejce. Tak jsem si 
oblékl bundu, čepici, šálu, rukavice a obul 
boty. Odešel jsem na nákup do obchodu a 
na přechodu potkám svého spolužáka se 
sluchátky, jak přechází, ale neslyšel mě. 
Pokračoval jsem tedy dál na nákup. Vzal 
jsem nákupní košík a vše pořídil.  
 
Andrea, Bára H., Vojta – 7. A  
(ananas, sníh, stůl, sluchátka, boty)  
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Motanice z vyučovacích hodin 
1. část 
Žáci jsou přesyceni informacemi, a proto 
není divu, že se jim někdy všechno 
pomotá:  
➢ 2,3 dm3 = 5,8 cm2 

➢ 0,07 km = 0,007 m 

➢ √25,8 = √25, 82 

➢ Státy severní Afriky jsou Belgie, 
Holandsko, Francie. 

➢ Do Egypta jezdíme pro maso a 
v Súdánu se pěstuje ropa. 

➢ Kopytník, kterému voda získaná 
z tukového hrbu umožňuje přežít i 
dlouhé období bez vody, je velryba. 

 

 

 
➢ Hlavní město Francie je Al Qáhira a 

hlavní město Lybie je Fritopolis. 

➢ Číslovky dělíme na ohebné a 
neohebné.  

➢ Prase domácí má kůži porostlou 
šupinami a mechem. 

➢ Máslo získáváme z prasete. 

 

Hlášky na konec: 
*ze třídy: 
„Učitelé jsou vlastně dospělá mládež.“ 

*ze školní exkurze:  
„Dobrý, ale to je dneska vítr, že mně to 
málem sebralo řasy.“ 
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Zeměpisný kvíz 
1. Nejvyšší hora světa? 
a) Mount Everest 
b) Sněžka 
c) Mont Blanc 
 
2. Největší země světa? 
a) Kanada 
b) Vatikán 
c) Rusko 
 
3. Nejlidnatější země světa? 
a) Čína 
b) Indie 
c) San Marino 
 
4. Nejdelší řeka světa? 
a) Amazonka 
b) Labe 
c) Nil 
 
5. Největší jezero světa? 
a) Ladožské jezero 
b) Viktoriino jezero 
c) Kaspické moře 
 
6. Největší světadíl? 
a) Evropa 
b) Asie 
c) Afrika 
 
7. Nejhezčí město v ČR? 
a) Dobruška 
b) Dobruška 
c) Dobruška 
 

                                                                           Lúďa 

Řešení: 1a, 2c, 3a, 4a, 5c, 6b, 7 abc 

 

Nell:D 
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Vtipy 
Když Chuck Norris hodí cihlu do vody, 
vzniknou hranaté vlny. 
 

Hymna školních jídelen: „Keby bolo niečo, 
čo sa tu dá zjesť.” 
 

Chuck Norris nemusí chodit do lesa pro 
houby. Houby mu samy dojdou až domů. 
 

Chuck Norris je nejlepší dřevorubec - 
pokácí 10 stromů za minutu. Holícím 
strojkem. 
 

Víte, proč pracovité blondýny nepracují 
v rádiu? 
Protože nechtějí být radioaktivní! 
 

„Náš pan zubař je specialista,” chlubí se 
v čekárně babička, „dvacet let pracoval na 
ropných vrtech...” 
 

 

Jde paní ke kadeřnici a říká: „Dobrý den, já 
bych chtěla ostříhat na ples.” 
„Dobře,” řekne kadeřnice. 
O chvíli později. „Néé! Já jsem nechtěla 
ostříhat na pleš, ale na ples!” 
 

Oštěpařka se chlubí svému trenérovi: 
„Včera jsem hodila oštěpem tak vysoko, že 
ho nebylo vidět.” 
Trenér: „Tomu nevěřím.” 
Oštěpařka: „No, ona byla tak hustá mlha.” 
 

„Ty nic nepochopíš obecně, všechno 
potřebuješ konkretizovat, aby to ten tvůj 
mozek vstřebal.” 
„Jo? A co například?” 
 

V zasmraděné místnosti: „Věříš na duchy?” 
„Ne, proč?” 
„No že jsem právě jednoho vypustil.” 
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Ohlédnutí za svátky 
Je druhá polovina listopadu a podzimní 
prázdniny a všemi oblíbené svátky jsou za 
námi. Někteří z vás si vyplnili i naši 
halloweenskou anketu, kterou jsme 
připravili žákům 3. až 9. tříd do učeben 
třídnictví. 
Víte ale, odkud tyto svátky pocházejí, co 
znamenají, nebo znáte jejich tradice? 
 

Halloween 
Keltský svátek připadající na 31. října je 
ovšem slavnější v zámoří (USA, Kanada, 
Británie atd.). Jeho název vznikl od 
anglického slova ,,All Hallows Eve”, což 
znamená ,,předvečer Všech svatých”. 
Keltové tento den vnímali doslova jako 
bránu mezi živými a mrtvými. Stavěli proto 
jakýsi oltář. Obsahoval ptačí pera či zvířecí 
lebky a měl za účel navázat spojení 
s mrtvými. Tyto zvyky jsou velmi odlišné 
od těch dnešních. Dnes asi nikdo z nás 
neskáče kolem oltáře s ohněm. Naše 
novodobé zvyky jako vyřezávání dýní nebo 
kostýmy vznikly až v novodobém Irsku. 
 
 

Dušičky 
Tento svátek je klasický slovanský svátek 
na památku všem zemřelým, připadá na 
2. listopad. Podle keltské tradice se říká, že 
duše svatých se vrací zpátky domů, aby si 
odpočinuly od útrap. Ve středověku se 
dávaly na hroby nádoby s máslem, kterým 
si zesnulí mohli potřít své rány. Na svátky 
se také pekly ,,kosti svatých”, bochánky či 
rohlíky ve tvaru kostí, kterými se 
obdarovávali pocestní a chudí. Lidé se i 
převlékali do kostýmů na ochranu před 
zlými duchy. 
 

Den vzniku samostatného 
československého státu  

Toto je velmi důležitý svátek u nás. Každý 
z nás by měl vědět, o jaký jde svátek, když 
se řekne 28. října. Připomíná se událost 
z 28. 10. 2018, kdy zástupci Národního 
výboru československého zveřejnili 
provolání o  vzniku Československa a 
vydali zákon o zřízení samostatného státu.    

                                                                                                                                                    
Podle wikipedie Magdik  
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Který svátek slavíme 28. 10.? 

 

Kdy se slaví Halloween?  

 

Tradičním znakem halloweenu je VYŘEZÁVANÁ 
DÝNĚ. Vyber větu, která ti nejvíc vyhovuje. 

 

Co moje rodina dělá o Dušičkách? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ankety se zúčastnili 104 žáci školy. 
 
Účast za jednotlivé třídy:  
3.A ….42%  4.A ….19%  5.A ….25%   
6.A ….62%  6.B ….50%  7.A ….67%  
7.B ….65%  8.A ….73% 9.A ….50% 
9.B ….40% 
 
Z názorů žáků: 
Dýně vyřezává řada žáků každý rok, 
někdo vyřezává i řepu. Vypadá to 
hezky, když uvnitř hoří svíčka. Někdo 
ale nemá halloween rád, protože 
máme Dušičky. Takže vyřezávání dýní 
bere jako symbol podzimu. 
 
Na hroby bychom měli jezdit častěji než 
jednou do roka, někdo vyrábí andílky, 
mnozí žáci vzpomínají na babičky a 
dědy,  někoho baví navštěvovat mrtvé 
lidi. „Pro mě jsou Dušičky český 
halloween, ale bez dýní.“ 
 


