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Milí čtenáři,  
představujeme Vám druhé číslo našeho časopisu Exekutoři. Můžete se těšit na rozhovory 
se žáky a na otázky ohledně Vánoc. Ptali jsme se žáků třeba na to, které cukroví mají rádi, 
jaké zajímavé dárky dostali a co mají rádi na Vánocích. Pokračuje také rubrika o 
zajímavých žácích školy. V tomto čísle si můžete přečíst o dvojčatech. V šestých třídách je 
43 žáků a mezi nimi je patero dvojčat. My jsme si povídali s Adélou a Katkou Pitašovými. 
Novinkou bylo hlasování o školním logu, které bude na kolekci různého oblečení. Vše je 
součástí projektu Hrdá škola, do kterého jsme se zapojili. Na konci časopisu Vás čekají 
také výsledky ankety, které se v google učebně mohli zúčastnit žáci třetích až devátých 
tříd. Moc akcí se nekoná, přesto se podařilo sedmákům vyrazit na lyžařský výcvik. 
Proběhla také školní kola olympiád z dějepisu a češtiny. Nechybí samozřejmě ani 
křížovka, oblíbené vtipy včetně těch kreslených a olympijský kvíz. 

Pěkné čtení přejí za celou redakci Adam, lukyn a Madla 

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 
 

Ahoj, 
jmenuju se Adam Ryšavý a je mi třináct 
let. Mám rád počítačové hry a ježdění na 
koloběžce, ale nesnáším testy a domácí 
úkoly. Nevydržel bych bez internetu, ale 
obešel bych se bez počítače. Budu se 
podepisovat jako Adam.  
 
Jmenuji se Lukáš Zrzavý a je mi 14 let. 
Mám rád fotbal, koloběžky a hraní 
počítačových her. Nepřežil bych bez 
mobilu, ale obejdu se bez školy. Zajímám 
se o Kolumbii a Rusko. Nebaví mě čeština 
a fyzika a matika. Budu se podepisovat 
lukyn. 
 
Ahoj, 
jmenuji se Marie Vomáčková a je mi 13 
let. Mám ráda zvířata a nakupování, ale 
nesnáším pálivé jídlo. Nepřežila bych bez 
mobilu a wifi, ale klidně bych se obešla bez 
vysoké školy. Budu se podepisovat jako 
Madla. 

 
 

V této rubrice se postupně představí všech 
třináct členů letošní redakce. 
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1. A – První Vánoce ve škole 
Bohužel kvůli covidové situaci se prvňáčci 
nemohli zúčastnit žádných zimních akcí. 
Ale o čertovský den je naštěstí nikdo 
nepřipravil. Děti mohly přijít v maskách i 
přinést cukroví na ochutnání pro 
spolužáky. Užili si online přenos 
mikulášské družiny a dostaly i nadílku. 
Před vánočními prázdninami měly děti 
vánoční besídku, mohly si dát dárky, 
zpívaly a připomněly si vánoční tradice a 
podívaly se na výstavu vánočních betlémů 
v učebně hudebky. Některé děti navštěvují 
ZUŠ nebo kroužek fléten, takže předvedly, 
co umí.  
Umí už psát a číst 20 písmen abecedy, 
počítají do osmi, píšou diktáty a 
pětiminutovky, v prvouce se učí o lidském 
těle a péči o něj, sestavují zdravý 
jídelníček. Na pět vyučovacích hodin chodí 
do první třídy pomáhat paní Magda 
Hlavsová, která docvičuje s některými 
dětmi, co jim při vyučování nejde. 
Děti uvítaly i teplákový den, některé 
holčičky ale protestovaly a přišly do školy 
stejně v šatičkách. Na fotce (vlevo dole) to 
není vidět, jelikož se zrovna převlékali 
všichni na tělocvik. 

Podklady a foto p. uč. Schmoranzová 
 
 
 

 

 

Zimní povídání s Petrem Netíkem 
Jaký je tvůj nejzajímavější dárek, co jsi 

dostal? 
Domeček z lega. 

Co máš na Vánocích nejvíc rád? 
Pouštění lodiček. 

Které je tvoje nejoblíbenější cukroví? 
Linecké. 

Který je tvůj oblíbený zimní sport? 
Lyžování. 

Máš raději lyže, nebo snowboard? 
Lyže. 

Jak dlouho ti trvá cesta do školy? 
Chvilku, bydlím kousek. 

Jak se ti vstává do školy, když je tma? 
Moc dobře ne. 

Na co se těšíš v roce 2022? 
Těším se na Velikonoce. 

 
 Anet    
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2. A – Povánoční nálada  
Karanténa kvůli covidu na začátku 
prosince postihla i naši třídu. Týden jsme 
vyučovali online, všichni se bez problémů 
připojovali a vše zvládali. Čertovský den 
jsme kvůli karanténě měli později, ale 
všichni si ho užili v převlecích čertů, andělů 
a Mikuláše, nechyběla ani nadílka.  

Pro celoškolní ZPÍVÁNÍ KOLED 2. A 
nacvičila a nahrála koledu Veselé vánoční 
hody.  

Také druháci navštívili školní výstavu 
betlémů a užili si vánoční besídku 
s bohatým programem. Děti si připravily 
písničky, básničky, hrály na klávesy, kytary, 
flétny, nechyběla ani vystoupení s kouzly. 
Programem provázely dvě žákyně jako 
moderátorky. 

Velkou radost udělal v lednu kurz bruslení. 
Jezdilo se na zimní stadion do Opočna. 
Děti si zdokonalily bruslařské dovednosti. 
Byly rozděleny do tří skupin, nechyběly ani 
soutěže a hry. Pády ani zima nikoho 
neodradily, bruslení si všichni užívali. Snad 
to příští rok vyjde zas! 

 
Podklady a foto p. uč. Netíková 

 
Čertovský den, besídka a bruslení v 2.A 

 

 

Zimní povídání 
s Justýnou  Rubešovou 

Jaký je tvůj nejzajímavější dárek, co jsi 
dostala? 

Náušnice s růžovým kamínkem. 

Co máš na Vánocích nejvíce ráda? 
Sníh. 

Které je tvoje nejoblíbenější cukroví? 
Úlky. 

Který je tvůj oblíbený zimní sport? 
Zatím nelyžuji, ale mám ráda pekáčování. 

        Jak dlouho ti trvá cesta do školy? 
Chviličku, třeba pět minut. 

Jak se ti vstává do školy, když je tma?           
Dobře, nějak mi to nevadí. 

V kolik by měla začínat škola? 
Nechala bych to tak, jak to je. Vyhovuje mi 

to. 

 
Nell:D  
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3. A – Nadšení z bruslení  
Celá třetí třída se nesmírně těšila na dny 
vánoční. Však jsme si celou adventní dobu 
náležitě užili - odkrývali jsme tajemství 
v adventní kapse, chystali stromek,  
dárečky a připravovali koncerty na vánoční 
besídku. Paní učitelka byla velmi mile 
překvapena množstvím zobcových fléten, 
houslemi i pěveckými vystoupeními. 
 
Nejsilnějším zážitkem však bylo bruslení. 
Přes drobný úraz hned po prvních 
minutách bruslení (rozseknutá brada) 
skončil celý kurz úspěšně: nadšení, 
vylepšení techniky i kondice!  
 

Podklady a foto p. uč. Bílková 

 

 
 

 
 

 

Zimní povídání  
se Štěpánem Rottem 

 

Jaký je tvůj nejzajímavější dárek, co jsi 
dostal? 

Herní klávesnice. 

Co máš na Vánocích nejvíce rád? 
Asi dárky a prázdniny. 

Které je tvoje nejoblíbenější cukroví? 
Rohlíčky. 

Který je tvůj  oblíbený zimní sport? 
Bruslení. 

Máš raději lyže, nebo snowboard? 
Snowboard. 

Jak dlouho ti trvá cesta do školy? 
15 minut. 

Jak se ti vstává do školy, když je tma? 
Docela dobře. 

V kolik by měla začínat škola? 
Měla by začínat v 8:00. 

Jaké máš přání do nového roku?  
Aby skončil koronavirus a aby vyšla nová 

konzole. 

  

                                             Adamッ  
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4. A – Den poezie v knihovně 
Děti ze 4. A v listopadu navštívily knihovnu 
v Dobrušce. Seznámili se s prostředím 
dětského oddělení. V rámci Dne poezie 
děti skládaly z nabídnutých slov báseň a 
také si vyzkoušely básničku nakreslit. Paní 
knihovnice jim ukázala nabídku knih 
vhodných k četbě v jejich věku a nakonec 
si děti knihy vypůjčily k prolistování. Čas 
strávený v knihovně byl příjemný, poučný 
a také motivoval děti k další, teď už 
samostatné, návštěvě knihovny. 
 
Předvánoční čas byl ve čtvrté třídě 
ovlivněný karanténou celé třídy a online 
výukou. Po návratu do školy jsme se o to 
více těšili ze společné školní  výuky a také 
z nadcházejících Vánoc. 
 
Kromě vánočního vyrábění, zpívání, čtení a 
počítání si děti stihly zahrát hry, předat 
dárečky a těšit se ze společných chvilek 
strávených se spolužáky. 
 
Leden máme ve čtvrtém ročníku zpestřený 
o lední bruslení, ze kterého máme velkou 
radost. Pohyb na ledě je prostě zábavný, a 
protože jsme zkušení čtvrťáci, bruslení je 
pro nás hračka! :-) 

Podklady a foto p. uč. Škraňková 
Obrázek Káťa 

 

 

Zimní povídání  
s Magdalénou Cejnarovou 

Jaký je tvůj nejzajímavější dárek, co jsi 
dostala? 
Kanárek. 

Co máš na Vánocích nejvíce ráda? 
Tu atmosféru. 

Které je tvoje nejoblíbenější cukroví? 
Asi linecké. 

Jaké máte vánoční tradice? 
Lití olova. 

Máš raději lyže, nebo snowboard? 
Určitě lyže. 

Jak se ti vstává do školy, když je tma? 
Docela obtížně. 

Co očekáváš od roku 2022? 
Aby už konečně skončil covid. 

 
Madla  
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5. A – Vánoce u páťáků 
Vánoce u páťáků začaly vánoční besídkou. 
Nejdříve postavili a ozdobili vánoční 
stromeček. Potom si rozbalili dárky a měli 
kulturní program u stromečku. Zpívali 
vánoční koledy, recitovali a hráli na různé 
hudební nástroje. Říkali si vtipy a hádali 
různé hádanky.  
 

Děti si s pomocí paní ředitelky nacvičily 
tanec, který pak natočily a poslaly do 
soutěže Stardance. Děti také dostaly 
diplom. 
  

V matematice začali páťáci počítat s čísly 
většími než milion. V lednu začali 
geometrii. Na EDU kartičkách si děti 
procvičovaly písemné sčítání a odčítání. 
Někteří žáci se také přihlásili do celostátní 
(celosvětové) matematické soutěže 
Pangea.  

              Podklady a foto p. uč. Pultarová 

 
 

 
 

 

Zimní povídání 
s Tobiášem Haškem 

 

Jaký je tvůj nejzajímavější dárek, co jsi 
dostal? 

Grafický tablet. 

Co máš na Vánocích nejvíce rád? 
Že je celá rodina pohromadě. 

Které je tvoje nejoblíbenější cukroví? 
Medové dortíčky. 

Který je tvůj nejoblíbenější zimní sport? 
Mám moc rád lyžování na horách. 

Máš raději lyže, nebo snowboard? 
Lyže. 

Jak dlouho ti trvá cesta do školy? 
Necelých pět minut. 

Jak se ti vstává do školy, když je tma? 
Nevadí mi, když je tma. Podle mě by měla 

škola začínat v 9:00 nebo v 9:30. 

Co očekáváš od roku 2022?  
Nic od roku 2022 neočekávám. Rád bych 

se zdokonalil v kreslení.  

 
slanina 
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6. A – Vánoční nálada 
V prosinci nás ve škole navštívili Mikuláš, 
čert a anděl. No popravdě - vidět nebyli, 
ale nadílku nám nechali za dveřmi. Na 
videu jsme si ve třídě pouštěli, jak žáci 
z deváté třídy natočili videoklip, kde říkali 
říkanky za Mikuláše, anděla a čerta. Byli i 
tak oblečeni. Dříve chodili i do každé třídy, 
ale bohužel teď nemohli. Když jsme šli na 
oběd, byli jsme mile překvapeni. Čekal na 
nás u oběda adventní čokoládový 
kalendář.    

Jonáš 

 
Vánoce ve škole začaly výstavou betlémů. 
Některé z nich vyrobili žáci naší školy. 
Zaujal mě betlém, do kterého když se 
fouklo, začal se otáčet. Měli jsme vánoční 
besídku, na které jsme si pouštěli vánoční 
písničky i vánoční pohádky, předávali jsme 
si dárečky se  spolužáky. Naše paní 
učitelka také dostala dárečky od nás. 
Doufám, že byla mile překvapena. Mnozí 
z nás přinesli i cukroví. Byla prostě vánoční 
nálada.      

Jolana 
 
Poslední den před Vánocemi jsme měli jen 
dvě vyučovací hodiny. Následovaly tři 
hodiny třídnictví. Srazili jsme 
stoly a židle k sobě a udělali 
jsme si Vánoce ve škole. 
Připravili jsme si cukroví a 
rozdali mezi sebou dárky. Na 
závěr nám paní učitelka 
pustila vánoční písničku a 
pohádku. Po rozloučení jsme 
se rozešli domů a začaly nám 
vánoční prázdniny. 

   Irena 

 

Zimní povídání 

se Sofií Šrolovou 
 

Jaký je tvůj nejzajímavější dárek, co jsi 
dostala? 

Plátno s políčky, které můžu vybarvovat. 

Co máš na Vánocích nejvíce ráda? 
Když jsme všichni spolu. 

Které je tvoje nejoblíbenější cukroví? 
Perníčky. 

Jaké máte vánoční tradice? 
Strojíme stromeček na Štědrý den. 

Máš raději lyže, nebo snowboard? 
Lyže. 

Jak se ti vstává do školy, když je tma? 
Špatně, radši bych ještě spala. 

Co očekáváš od roku 2022? 
Že bude lepší. 

 
Nat  
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6. B – Nový asistent 

Hybridní výuka je zvláštní. Pro mě je lepší, 
když jsou všechny děti ve třídě, nebo 
naopak všichni  na distanční výuce doma. 
Ani jsem na začátku nevěděl, co to 
hybridní výuka je. Nějaké děti doma 
v karanténě, ostatní ve škole. Pro učitele 
asi těžké. Kvůli covidu máme tělocviky 
spojené s holkami. Mám radši, když jsme 
při tělocviku jenom kluci, více si to 
užijeme. Často hrajeme  florbal, holky asi 
ne. Sport mě baví, tělocvik s naším panem 
učitelem mám rád.                               Patrik 
 
Vánoční týden v 6. B  začal v pondělí 
20. 12., kdy jsme se byli podívat na výstavě 
betlémů paní učitelky Matyasikové. Na 
výstavě se podíleli i další pedagogové naší 
školy, třeba i paní učitelka Poulová, která 
dodala spoustu betlémů. Hlavní den byl ve 
středu 22. 12., kdy jsme měli VÁNOČNÍ 
BESÍDKU. Zdobili jsme stromeček, potom 
dekorovali naše vánoční stoly a také si 
pouštěli naše nazpívaná videa. Učitelům 
jsme roznášeli vánoční přáníčka, 
rozbalovali dárky a jedli cukroví. Nakonec 
jsme si pouštěli vánoční film. Tento den 
jsme si všichni moc užili.                         Sára  
 
Na začátku školního roku jsme do třídy 6.B 
dostali za asistenta pana Jakuba 
Zahradníka. Od 18. listopadu přešel učit na 
ZŠ Dobré tělesnou výchovu. Místo něho 
k nám do třídy nastoupil pan Roman 
Kroka. Prvních pár dnů mu asistoval bývalý 
asistent Jakub Zahradník. Je hodný, snaží 
se nám se vším pomáhat, jak jen může. 
Raději bych byla, aby se nám asistent už 
neměnil, máme v tom pak zmatek. 

                                                        Eva 
Na fotografii R. Kroka (zdroj: facebook) 

 

Zimní povídání 
s Tomášem Nosálem 

Jaký je tvůj nejzajímavější dárek, co jsi 
dostal? 
Knížka. 

Co máš na Vánocích nejvíce rád? 
Kapra. 

Které je tvoje nejoblíbenější cukroví? 
Vanilkové rohlíčky. 

Který je tvůj nejoblíbenější zimní sport? 
Lyžování. 

Máš raději lyže, nebo snowboard? 
 Mám raději lyže. 

Jak dlouho ti trvá cesta do školy? 
20 minut. 

Jak se ti vstává do školy, když je tma? 
Super, nemám s tím žádný problém. 

 Máš nějaké přání do nového roku? 
Mám přání vydržet sportovat. 

 
Lia 
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7. A – Je lepší být ve škole 
7.A drží prvenství v počtu karantén v naší 
škole. Již třikrát se objevil ve třídě žák s 
pozitivním výsledkem testu. Rády ovšem 
děti nejsou. Je lepší být s kamarády ve 
škole, shodla se většina.  
 

Matematiku nás učí paní učitelka 
Váradiová, probíráme racionální čísla. 
Racionální čísla jsou skupina, do které 
patří například zlomky, celá čísla, 
desetinná čísla a spousta dalších. Učíme se 
je dělit, násobit a podobně. Každý den 
procvičujeme a učíme se počítat složitější 
a složitější příklady. Občas je to těžké 
pochopit, ale vždycky se to nějak zvládne. 
Ale vždy když máme specializovanou 
matematiku, tak něco rýsujeme. Ve 
specializované matematice jsme hlavně 
procvičovali rýsování krychle a kvádru a 
značky pro výpočet obsahu a obvodu. 
Matematika je v pohodě. 
 

Naše vánoční besídka začínala třetí hodinu 
ve středu. Začátkem  třetí hodiny jsme 
začali připravovat třídu, jako např. stavění 
a zdobení stromku, přesouvání lavic atd. 
Pak bylo na čase začít rozdávat a 
rozbalovat dárky. Paní učitelka se nás poté 
zeptala, jestli nechceme vidět videa 
ostatních tříd, které zpívaly 
v hudební výchově. Koukli jsme se 
na nějaká videa a potom k nám 
začaly chodit děti z ostatních tříd 
s přáníčky. Hned nám došlo, že 
bychom také mohli rozdat naše 
přáníčka. 
Když byla všechna  rozdaná ,tak jsme 
dokoukali zbytek videí. Po zhlédnutí 
jsme odstrojili stromek a přesunuli 
lavice zpět na svá místa. Vyrazilo se 
na oběd a poté rovnou domů. 

Zimní povídání 

s Kateřinou Kubíčkovou 
Co máš na Vánocích nejvíce ráda ? 

Cukroví a dárky. 

Co se ti vybaví, když se řekne Vánoce? 
Sníh. 

Jaké je tvé nejoblíbenější cukroví ? 
Perníčky. 

Jaký je tvůj oblíbený sport ? 
Lyžování. 

Jak dlouho ti trvá cesta do školy ? 
Podle toho, jak jede autobus. 

Jak se ti vstává do školy, když  je tma? 
Blbě. 

 
lukyn 
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7. B – Mrazík v originále  
V prosinci jsme si na ruštině pouštěli 
Mrazíka  v originále. Byla to zábava 
sledovat. Už jsme se naučili asi půlku 
azbuky. Například už umíme m, a, t, v, o a 
další. Některá písmena se podobají 
našemu písmu, ale mají jiný význam. 
Naučili jsme se už i pár vět. Písmena 
trénujeme v pracovním sešitě a máme 
ještě pracovní listy. Občas jsme zpívali 
písničky a recitovali básničky. Psali jsme 
náš první diktát. Ruština mě baví. Zatím je 
lehká. 
 
Na tělocvik chodíme my holky do 
tělocvičny na gymnázium s paní učitelkou 
Hepnarovou. Asi od začátku prosince jsme 
se začaly věnovat kolektivním sportům. 
Jako první přišel na řadu  basketbal. 
Myslím, že nás to baví. Nejprve jsme 
trénovaly driblování. Poté už jsme s míči i 
běhaly. Další dvě hodiny jsme si tato 
cvičení zopakovaly. Házely jsme na koš a 
soutěžily. Pak jsme si řekly něco 
k pravidlům tohoto sportu a mohly jsme 
hrát. 
 
Na zeměpis máme paní učitelku 
Maixnerovou. Už jsme se seznámili 
s Afrikou a Austrálií, které jsme projeli 
křížem krážem. Nedávno jsme dobrali 
Kanadu, která byla velice zajímavá. Začali 
jsme probírat Spojené státy americké 
(USA). Zatím toho moc nevím, ale vím, že 
je to 3. největší stát na světě a že Kanada 
je 2. největší. Máme před sebou ještě 
mnoho cestování, např. do Číny a vše 
okolo ní, do Asie a hlavně do České 
republiky. Hodiny zeměpisu nás baví, 
protože cestování je zajímavá věc.

  

Zimní povídání 
s Martinem Jiroudem 

Jaký je tvůj nejzajímavější dárek, co jsi 
dostal? 

Herní židle.  

Co máš na Vánocích nejvíce rád? 
Jídlo a to, že jsem s rodinou. 

Které je tvoje nejoblíbenější cukroví? 
Vosí hnízda. 

Který je tvůj nejoblíbenější zimní sport? 
Hokej. 

Máš raději lyže, nebo snowboard? 
Snowboard. 

Jak dlouho ti trvá cesta do školy? 
10 minut. 

Jak se ti vstává do školy, když je tma? 
Vstává se mi dobře. 

Co očekáváš od roku 2022? 
Další vlnu covidu. 

 
Sýchr 

 

Většinou se právě díky tomuto předmětu 
dozvíte něco, co jste možná ani o tom 
daném státu nevěděli. Zeměpis nám může 
pomoci k tomu rozhodnout se, kam 
bychom se mohli jednou podívat.  
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8. A –  Paralelně i sériově 

V osmém ročníku naší školy si žáci mohou 
vybrat ze dvou volitelných předmětů, a to 
mediální výchovy (práce na školním 
časopisu) a fyzikálních praktik, ve kterých 
se navazuje na hodiny fyziky. V praktikách 
jsme si s paní učitelkou Váradiovou už 
sestrojili páku a kladku, vyzkoušeli 
statickou elektřinu na Van de Graaffově 
generátoru a poslední dvě hodiny se 
zabýváme zapojováním elektrických 
obvodů. Nejprve jsme si vyzkoušeli 
sestrojit jednoduchý elektrický obvod se 
žárovkou na „historických“ pomůckách, 
které jsou na naší škole už spoustu let. 
Škola ale má i nové elektrické stavebnice. 
Na nich jsme zapojovali obvod se 
spínačem a jednou žárovkou, dvě žárovky 
pak paralelně i sériově. Žáci si do 
elektrického obvodu zapojili také 
elektromotorek s vrtulkou, která přeletěla 
celou třídu. Zjistili také, jak se dá ovládat 
zvuk fouknutím na správnou součástku. 
Hodiny praktik tak dostaly novou podobu 
a všichni se těšíme na další zajímavou 
hodinu.                      

 

 

Zimní povídání 
se Sabinou Haškovou 

Jaký je tvůj nejzajímavější dárek, co jsi 
dostala ? 

Nevím, asi oblečení a knížky. 

Co máš na Vánocích nejvíce ráda? 
Na Vánocích mám ráda sníh a čas strávený 

s rodinou. 

Které je tvoje nejoblíbenější cukroví? 
Vanilkové rohlíčky. 

Který je tvůj oblíbený zimní sport? 
Mám ráda sáňkování a lyžování. 

Jak dlouho ti trvá cesta do školy? 
Cesta z domu do školy mně trvá asi pět 

minut. 

Jak se ti vstává do školy, když je tma? 
Do školy se mi vstává hůř, když je tma. 

Co očekáváš od roku 2022? 
Neočekávám nic dobrého. 

 
Lůďa 

 
 
 
 
 
 
Podklady a foto 
asistentka  
P. Novotná Horká  
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9. A – Závěrečné práce 
Žáci 9. ročníku začínali v září osnovou, na 
začátku února odevzdali text práce a nyní 
pracují už na praktické části, pokud ji už 
nemají hotovou. Rozsah práce by měl být 
nejméně 1 500 slov. V květnu mají žáci 
svoje práce odprezentovat před osmým 
ročníkem. Přestože žáci měli dost práce se 
závěrečkou, tak se stejně nevyhnuli dalším 
testům. V dějepisu si pro ně pan učitel 
Chmelař připravil písemku na 2. světovou 
válku a začali probírat zajímavou látku, 
boje v Africe. Žáci se dozvěděli o 
nepovedeném atentátu na Hitlera. 

                          Jiří 
 
 

V chemii deváťáci právě probírají 
halogenderiváty a jejich výslovnost pod 
dohledem paní učitelky Maixnerové.  
Estetická výchova také nezaostává. Ve 
středu se šli podívat na obrazy Františka 
Kupky. Některé žáky zaujaly obrazy, pro 
některé však byla zajímavější cesta tam. 
Stručně napsáno - pan učitel Hlavsa, který 
s nimi šel, měl o zábavu postaráno. 

 Martin 
 
 

V matematice žáci nedávno psali 2. 
čtvrtletní práci. Rovnice, lineární funkce a 
slovní úlohy je neminuly. Pan 
učitel Sedláček všechny žáky 
ujišťoval, že písemka bude 
triviální, ale po rozdání testů se 
zjistilo, že taková pomáda to 
nebude.  
                   Tadeáš 
 
 
 
 
 
 

 

Zimní povídání  
s Terezou Ptáčkovou 

Co máš na Vánocích nejvíce ráda? 
Na Vánocích mám nejraději to, že se sejde 

celá rodina. 

Které je tvoje nejoblíbenější cukroví? 
Linecké. 

Který je tvůj oblíbený zimní sport? 
Lyžování. 

Raději snowboard, nebo lyže? 
Lyže. 

Jak dlouho ti trvá cesta do školy? 
Maximálně deset minut. 

Vstává se ti dobře do školy, když je tma? 
Moc se mi nechce vstávat. 

Co očekáváš od roku 2022? Nějaké přání? 
Doufám, že bude lepší než ty předešlé, 
nebo ty poslední dva. Chtěla bych se 

dostat na svou vysněnou školu. 

 
Magdik  
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9. B – Poslední pololetí  
V posledních týdnech bylo učení do školy 
mnoho. Psali jsme několik čtvrtletních 
testů, odevzdávali třetí verzi závěrečných 
prací, natáčeli jsme Mikuláše a čerty. 
O hodině anglického jazyka jsme dělali 
několik projektů.  
Také jsme se zabývali výběrem střední 
školy a budoucího povolání. K tomu jsme 
si dělali různé testy osobnosti, abychom 
věděli, jaká škola a povolání by nám 
nejvíce vyhovovaly. Také jsme si něco řekli 
o brigádách a jak si takovou brigádu 
sehnat. Dozvěděli jsme se, co dělat a 
nedělat o pracovním pohovoru. Dívali jsme 
se na různá naučná videa.  

Albína   
 

Zpívání na schodech jinak  
Byli jsme zvyklí, že se před každými 
Vánocemi uskuteční zpívání na schodech. 
Bohužel to letos nevyšlo, přestože jsme 
byli ve škole. Vedení školy se nám to ale 
přesto snažilo vynahradit. Sice to nebylo 
to pravé, ale alespoň něco. Každá třída si 
vybrala jednu vánoční koledu, nacvičila ji a 
nahrála na video. Vše se uložilo na sdílený 
disk a učitelé nahrávky ve třídách pouštěli 
dětem.  Všichni se u 
toho moc pobavili a 
žáci se kolikrát smáli 
sami sobě. Naše třída 
si vybrala Štědrý 
večer a musím uznat, 
že naše vystoupení 
bylo vhodné do 
Superstar. 

                Vendula  
Foto z videa s koledou 

 

 

Zimní povídání 
s Patrikem Vaňkem 

Co máš nejradši na zimě? 
Sníh. 

Jaký zimní sport rád děláš? 
Hokej. 

Jaký je tvůj nejzajímavější dárek, co jsi 
dostal? 

Hodinky. 

Máš nějaké předsevzetí na nový rok? 
Nemám. 

Co očekáváš od roku 2021? 
Že bude lepší než ten předchozí. 

Máš raději lyže, nebo snowboard? 
Snowboard. 

Co máš na Vánocích nejvíce rád? 
Že je rodina spolu. 

 
Ben 
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Jak roste hala 
Výstavba nové sportovní haly úspěšně 
pokračuje, přibyla střecha a začínají dělat 
stěny. Hala bude sloužit pro tělesnou 
výchovu nejen naší základní škole, ale 
používat ji bude i Gymnázium Dobruška  a 
SŠ Podorlické vzdělávací centrum 
Dobruška. Poslední zmiňovaná škola vůbec 
tělocvičnu nemá.  
Velká hala půjde rozdělit na tři menší 
prostory. V budově haly by měla být i malá 
tělocvična, kde bude moci veřejnost 
navštěvovat třeba aerobic, spinning, stolní 
tenis a další aktivity.  
Ve škole se už vyklízí kabinet pana Frýdy. 
Z kabinetu vznikne průchod z naší školy 
přímo do haly. 

 
17. prosince 2021 

 
28. ledna 2022                                            Lia 

Covidové okénko 
Jedna z nejrozšířenějších mutací covidu-19 
je aktuálně tzv. omikron. 
Průběh je značně lehčí než průběh 
ostatních mutací, je ale o dost více 
nakažlivý. Aktuální počet nakažených na 
začátku února byl kolem 50-55 tisíc denně.  
Zatímco některé školy lyžáky rušily, naši 
sedmáci se i přes to na lyžák dostali.  
Situace ve škole je stále stejná, učitelé nosí 
respirátory i ve třídách. Žáci musí roušky/ 
respirátory nosit na chodbách a v jídelně. 
Preventivně mívají žáci oddělené tělocviky, 
při spojených hodinách (ruština, němčina) 
zůstávají žáci v rouškách. 
Covid se velmi rychle šíří i v naší škole. Na 
Na začátku února karanténa postihla 6., 7. 
a 9. A, což znamená, že hybridní výuka 
stále pokračuje. Hybridní výuka je výuka, 
při které učitel/ka pracuje se žáky ve třídě 
a zároveň přes online výuku, kde žáci 
mohou sledovat, co se děje ve třídě, a 
pracovat společně se spolužáky. 
Po Vánocích se testovalo dvakrát týdně, 
teď už zase jen v pondělí. Z důvodu 
karantény byla v pátek 21. 1. uzavřena 
školní jídelna gymnázia. 31. ledna mělo 14 
žáků pozitivní test. Protože už byli 
v karanténě všichni z lyžáku, došlo k tomu, 
že ve škole chyběli učitelé. Proto na středu 
a čtvrtek před pololetními prázdninami 
přešli všichni na distanční výuku. Problém 
měla hlavně družina, protože nemocné 
byly všechny tři vychovatelky. Další 
pondělí bylo pozitivních už jen 7 žáků. 
Poslední testování bylo 14. 2. – pozitivní 
byl 1 žák. Zajímavé je, že všichni, kteří měli 
ve škole pozitivní antigen, měli pozitivní i 
PCR test. Zatím poslední třídou 
v karanténě byla 7. B. 

Nell:D  



       STÁLE SE NĚCO DĚJE 

16 

Školní kola olympiád 
Čeština 
Do okresního kola postupují tito žáci: 

1. Dragounová Albína 36 b. 
2. Veselá Lenka  33 b. 

Školní kolo se konalo 25. 1. 2022 a celkem 
se ho účastnilo 11 žáků osmých a devátých 
tříd. 
 
Dějepis 
Do okresního kola postupují tito žáci: 

1. Tran Long  49,5 
2. Votroubková Eliška 49 
3. Dušánek Matyáš 47,5 

Školní kolo se konalo 26. 1. 2022 a celkem 
se ho účastnilo 13 žáků osmých a devátých 
tříd. 
 

Mikuláš 2021 
I když tento rok nebyl moc příznivý 
ohledně situace s covidem, Mikuláš, čert a 
anděl i tento rok zavítali do školy. 
„Navštívili“ všechny žáky prostřednictvím 
interaktivních tabulí. Deváťáci s panem 
učitelem Hlavsou připravili milé video, kde 
vystupoval Mikuláš, čert i anděl. Nadílku 
našly děti za dveřmi třídy - žáci dostali 
různé sladkosti, propisky a nechyběly ani 
perníčky.  

 Nat 
Foto z videa deváťáků 

 

Vánoce ve škole 
Stále se potýkáme s covidem, ale naše 
tradiční oslavy Vánoc ve škole to 
nezastavilo. 

Betlémy a koledy patří k Vánocům. Proto 
poslední tři dny před odchodem na 
prázdniny se všechny třídy šly podívat do 
předem vyzdobené učebny hudební 
výchovy. Celkem si tam žáci mohli 
prohlédnou na tři desítky betlémů, od 
dřevěných přes papírové až po ty korkové. 
Při výstavě hrála vánoční hudba, která 
navodila tu pravou vánoční atmosféru. 
Paní Matyasiková, která měla výstavu na 
starosti, měla připravené také zajímavé 
povídání. 

Všechny ostatní oslavy se konaly až 
poslední školní den, což byla středa 22. 
prosince. Místo zpívání na schodech 
všechny třídy nazpívaly pod vedením paní 
učitelky Matyasikové koledu, pan učitel 
Macek to nahrál a vše se uložilo na disk. 
Poslední školní den se tato videa 
přehrávala při besídkách ve třídách. 
Většinou všichni umírali smíchem, nebo se 
naopak proklínali a radši by se propadli do 
země. Mladším spolužákům se nahrávky 
vydařily. 
 

Druháci s dobrušským betlémem 
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Nesmíme také zapomenout na tradiční 
rozhlasový projev s přáním paní ředitelky, 
který zazněl v 10 hodin a byl zakončen 
společným poslechem písně Půlnoční. 
Na druhém stupni se ráno žáci ještě první 
dvě hodiny učili, ale poté už měli volno, 
tedy vlastně třídnické hodiny. Někteří si 
rozdali dárky a ti, co byli hodní, dostali 
dárky i od třídních učitelek.  

Magdik 
 

 
Prvňáci na výstavě betlémů 

 
 

Největší „betlém” vytvořili žáci 9. ročníku 
při estetické výchově s panem Hlavsou 

z pohádkových postaviček našich 
oblíbených animovaných pohádek 

 

Chemické Vánoce osmáků 
Středa 22. prosince byl poslední školní den 
v roce 2021. Osmáci začali den „Vánoční 
pravopisnou smrští“, kterou jim nachystala 
paní učitelka Fialová, a byla to opravdová 
smršť pro všechny zúčastněné. Druhá 
vyučovací hodina byla plná kouzlení – paní 
učitelka Maixnerová nachystala v hodině 
chemie zajímavou laboratorní práci. 
V prvním pokusu jsme naplnili chemické 
baňky těmi správnými přísadami, po 
chviličce se z nich kouřilo jako z komína. 
Druhý pokus byl zase plný barev – do 
mléka jsme nakapali potravinářské barvivo 
a tyčinkou namočenou v jaru jsme začali 
malovat.  
Po velké přestávce paní ředitelka popřála 
všem dětem hezké Vánoce a pak 
následovala vánoční besídka ve všech 
třídách, nechyběl hudební program a 
dárečky. Bylo to moc fajn. 
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4. A a 5. A tančí se Stardance 
Naše škola se zapojila do celo-
republikového projektu populární taneční 
soutěže StarDance….když hvězdy tančí. 
Zadáním soutěže bylo natočit nesestříhané 
video s tanečními prvky od profesionálních 
tanečníků a známých osobností. Akce se 
zúčastnili žáci 4. A pod vedením 
vychovatelky M. Hůlkové a žáci 5. A pod 
vedením paní ředitelky M. Petráčkové. 

Žáci si choreografii vymysleli a sestavili 
sami. Zbývalo už jen doladit, sladit se a 
vymyslet kostýmy, ve kterých budou žáci 
tančit. Kostýmy 4. A zvolila ve stylu čertů a 
andílků typické pro mikulášský čas, ve 
kterém se video točilo.  

Děti se pro tanec nadchly. Své kreace si 
zkoušely o přestávkách mezi lavicemi, na 
chodbách i doma. 

Z důvodu nemoci dětí, paní vychovatelky a 
nařízených karantén nebylo vůbec lehké 
tance obou tříd doladit podle našich 
představ. Nezbylo nám moc času na 
kvalitní trénink a na nahrání videa. 

Celá taneční videa 4. A a 5. A si můžete 
pustit i vy a najdete jej pod odkazem: 
https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/vi
dea/tancicelaskola/ 

Psáno pro DZ – M. Petráčková 

 

 

Novoroční zamyšlení 
sedmáků 
Začal nám rok 2022 a sedmáci si se 
vstupem do nového roku vybrali slova, 
která jsou pro ně důležitá. 

Slova, která jsou pro nás důležitá: 
Inspirace, rovnováha, harmonie, motivace, 
víra, přátelství, výzva, vášeň, důvěra, 
laskavost, úcta, všímavost, láska, soucit, 
přijetí, radost, zdraví, otevřenost, nadšení, 
tolerance, vděčnost, síla, vytrvalost, 
trpělivost,… 

Co bychom chtěli vyzkoušet? 
Let balónem, focení, seskok padákem, 
jízdu na koni. 

V čem se chceme zdokonalit? 
Hra na hudební nástroj, jízda na 
snowboardu, jízda na lyžích, box, zpěv, 
tanec. Někteří prý zlepší i písmo, tak 
uvidíme. 

Které zlozvyky chceme odstranit? 
Kousání nehtů, výbušnost, skákání do řeči, 
chození pozdě spát, lenost.  

Jaké máme školní cíle? 
Distanční výuka (ne všichni, naštěstí), 
dostat se na vysněnou školu… 
  

https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/tancicelaskola/
https://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/tancicelaskola/
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Lyžák na Aničce 
V lednu v týdnu od pondělí 24. 1. do pátku 
28. 1. se uskutečnil lyžařský výcvikový 
zájezd žáků tříd 7. A a 7. B. LVVZ se konal 
v Deštném v Orlických horách na Penzionu 
Anička, který poskytl žákům i učitelům 
velmi dobré zázemí.  

Kurz absolvovalo 38 dětí a 4 učitelé, kteří 
zajišťovali dozor i výcvik na sjezdových 
lyžích a snowboardu.  

Žáci se zúčastnili intenzivního lyžařského 
výcviku. Téměř každý den dopoledne i 
odpoledne cvičili své lyžařské dovednosti 
na sjezdovkách v nedalekém lyžařském 
areálu, ke kterému byli dopravováni ski-
busem. Na sjezdovky se vypravili hned po 
snídani, do penzionu se vraceli na oběd a 
po krátké obědové pauze byli opět 
odvezeni zpět na svah.  

Ve středu se obě třídy, i z důvodů 
preventivního odpočinku, vydaly na 
poznávací výlet po okolí Deštného, aby 
poznaly místopis blízkého lyžařského 
střediska. Během výletu účastníci kurzu 
měli možnost zahlédnout i tradiční 
Šediváčkův long a několik psích spřežení 
spolu s mushery i z cizích zemí.  

Každý večer byl pro žáky připraven 
doprovodný program: 
třeba beseda s horským 
záchranářem Janem 
Hepnarem, přednáška o 
bezpečnosti a pohybu na 
horách nebo zábavné hry a 
teambuildingové aktivity. 

Kurz všichni dokončili a 
vrátili se unavení, ale 
spokojení. 

www stránky školy - Jan Chmelař 
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Hudebka v sedmičce 
V hodinách hudební výchovy se často 
třídou nese smích a dobrá nálada. Před 
odjezdem na lyžařský kurz, kterého se 
letos žáci sedmých tříd účastní, se věnovali 
tanci a pohybu ve vztahu k hudbě a mohli 
si sami na vlastní kůži vyzkoušet moderní 
tance podle instruktážního videa. Zprvu 
nebylo mnoho zájemců, ale po odhození 
strachu a nervozity se zapojila dobrá půlka 
třídy. Pohybový talent byl znát, tance 
rychle pochytili a celá aktivita vyvolala 
pozitivní náladu v celé třídě. 
Nakonec bych ráda uvedla jeden vtip pro 
lepší den. Sedmáci vtipy milují a využijí 
každou příležitost pro jejich vyprávění. 
Pane učiteli, já stále nevím, kdo je to ten 
praotec Čech. Nemůžu najít jeho profil na 
Facebooku. 
 

Výsledky soutěží v družině 
Během prosince děti soutěžily v řešení 21 
hlavolamů o „Krále hlavolamů“. 
Nejúspěšnější řešitelkou - královnou se 
stala Denisa Martincová z 5. A, která 
zvládla vyluštit 15 hlavolamů. 
Na druhém místě se 14 hlavolamy se 
umístila Lucka Mědílková z 5. A a o třetí 
místo s 12 hlavolamy se podělili Vendula 
Pinkavová z 5. A a Jindra Švorc ze 4. A. 

 

„Ping-pongový král“ 
- soutěž v pinkání míčku ping-pongovou 
pálkou bez přerušení. 
Děti celý týden trénovaly svoji zručnost a 
překonávaly své osobní rekordy. 
1. Denisa Martincová 5. A  (213 úderů) 
2. Zdeněk Popelka 5. A (206 úderů) 
3. Jindra Švorc (179 úderů) 

 

 
Předvánoční čas v družině probíhal již 
tradičně ve znamení vyrábění dárečků, 
perníkového stromečku a vánočních 
přáníček. Letos se děti zapojily do akce 
DDM v Dobrušce a vytvořily spoustu 
přáníček pro seniory žijící v domovech 
důchodců apod. Nechyběla ani vánoční 
besídka s vánočním Bingem a hlavně 
štědrým Ježíškem. 
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Děti velice pobavila hra od Ježíška „Máš na to 
nos?!“ S prodlouženým nosem nakreslete na 
průhlednou kreslící tabulku co nejvíce obrázků 
tak, aby je mohl rozpoznat a uhodnout váš tým.  

Co se dělo v ŠD2? 

 
Besídka ve družině 

 
 
Tři králové ve školní družině 

 

 

Učíme se pracovat rukama 
V pracovních činnostech se žáci, ale i 
žákyně učí naplňovat rčení „řemeslo má 
zlaté dno". Ve školní dílně vyrábí 
jednoduché předměty, na kterých se učí 
základní dovednosti, které se všem budou 
hodit v praktickém životě.  Poznávají ruční 
nástroje k opracovávání dřeva, učí se číst 
technický výkres, ale hlavně se učí postupy 
při práci se dřevem.  
V 7. ročníku si již vyrobili jmenovky pro 
zahrádkáře a plátovanou podložku do 
kuchyně. Ve druhém pololetí budou žáci 
pracovat na dřevěném modelu závodní 
formule. Než si výrobky odnesou domů, 
připraví v dubnu rodičům výstavku 
z celoroční tvorby. 

www stránky školy – V. Hlavsa 
 

V šestých třídách aktuálně v hodině 
pracovních činností vyrábíme výrobek ze 
dřeva. Z jedné dřevěné tyče jsme nařezali 
šest stejně dlouhých tyček. Potom jsme do 
nich vydlabali otvory a sesadili je do 
mřížky. Výrobek je určen do kuchyně 
místo prkénka pod horké nádobí. Pracovní 
činnosti mě baví díky zhotoveným pracím, 
které si můžeme vzít domů.   Dominik, 6. A  
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Teplákový den 
Základní škola v Pulické ulici se zapojila do 
projektu „HRDÁ ŠKOLA“. Projekt je 
organizován společností  Schools United 
pod záštitou MŠMT. Hlavní myšlenkou 
projektu je formou netradičních aktivit 
sblížit žáky školy a podpořit tak týmového 
ducha a sounáležitost, která je nezbytná 
pro utváření pozitivního vztahu ke škole, a 
tím i pocitu hrdosti na svou školu. 
 
První aktivitou, do které jsme se dne 14. 1. 
2022 zapojili, byl Teplákový den. Někteří 
žáci chodí do školy v teplácích každý den, 
ale tento den přišli i ti, kteří si chtěli užít 
školní den ve volnějším a  pohodlnějším 
oblečení. Pracovní den v teplácích byl 
výzvou i pro některé učitele, kteří si tuto 
možnost nenechali ujít. Připojila se také 
děvčata ze 7. A (foto). 

 
 

 
Oranžovo-fialoví prvňáci 

Nová školní kolekce 
Dalším projektem „hrdé školy“ je školní 
kolekce oblečení. Žáci se mohli od 3. 2. 
2022 do 9. 2. 2022 zúčastnit hlasování o 
tom, který ze tří motivů se jim líbí nejvíce. 
Vítězný motiv bude použit na vytvoření 
celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a 
trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další 
kousky. 

 
Výsledek hlasování: 
1. motiv – získal  109 

2. motiv – 29 
3. motiv - 72 

Od 18. února do 4. března bude v provozu 
eshop, info jsou na stránkách školy a 
v Google učebnách. 

Týden netradičních barev 
Zatím poslední akcí tohoto projektu je 
Týden netradičních barev, který  proběhl 
v týdnu od 14. února. 

 
www.hrdaskola.cz 
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Sněhuláky přímo zbožňuju 

Asistenty máme na škole v tomto roce 
celkem čtyři. Jedna asistentka je v 5. třídě, 
ostatní jsou na druhém stupni – v 6. B, 7. B 
a 8. A. Bc. Klára Procházková nastoupila 
na naši školu v září 2021 jako asistentka 
pedagoga do 7. třídy.  

 

Jste spokojená na škole? 
Moc. Pracuji ve skvělém kolektivu a každý 
den se učím něco nového. 

 

Proč jste si vybrala právě ZŠ Pulickou? 
Abych pravdu řekla, ZŠ Pulická byla jediná 
škola v okrese v přijatelné vzdálenosti od 
bydliště, kde měli pro tento rok volné 
místo. Ale jsem opravdu ráda, že jsem se 
dostala právě sem. 

 

Odkud pocházíte? 
Vyrůstala jsem v Klášterci nad Orlicí, 
v malé vesnici poblíž Žamberku. 
V současné době bydlím přes čtyři roky 
v Ježkovicích u Voděrad. 

 

Do kterých škol jste chodila? 
Střední školu jsem studovala v Zábřehu na 
Moravě se zaměřením na sociální činnost, 
kde jsem také úspěšně odmaturovala. 
Pokud bych nešla dál studovat, mohla 
jsem nastoupit jako asistent pedagoga 
nebo tzv. pracovník v sociálních službách, 
který se stará o osoby se zdravotním 
postižením nebo seniory. 
Já ale pokračovala na vysokou školu 
v Hradci - konkrétně na Univerzitu v Hradci 
Králové, kde jsem vystudovala bakalářský 
program Speciální pedagogiky se 
zaměřením na výchovnou práci, takže teď 
mohu pracovat jako asistent nebo 
vychovatelka. 

 
 

Byla jste asistentka už i v jiných školách, 
nebo je ZŠ Pulická premiéra? 
Práce asistenta pro mě není novinka. 
Během studia jsem si vybírala praxe právě 
se zaměřením na práci asistenta. A 
v předchozím zaměstnání jsem působila 
jako školní asistent, který se od asistenta 
pedagoga moc neliší. 
 

 
 

Jste ráda za kolektiv žáků či kantorů? 
Určitě. Se třídou jsme k sobě cestu chvíli 
hledali, ale troufám si říct, že spolu skvěle 
vycházíme. A kolektiv je tu skvělý, jak už 

jsem zmiňovala v první otázce. 😊 
 

Máte ráda sněhuláky? 
To na mě asi někdo prozradil… Já je přímo 
zbožňuju, mám jich doma tolik, že bych si 
mohla otevřít hračkářství. V posledních 
letech ale mají konkurenci, protože jsem 
začala sbírat pandy, iáčky nebo McQueena 

z pohádky Auta 😊.  
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Jak trávíte Vánoce? 
Asi jako každý druhý - sleduju pohádky, 
chodím na procházky. Také trávím čas se 
svou, teď už skoro dvouletou, sestřičkou. 
 

Pečete na Vánoce nějaké neobvyklé 
cukroví, nebo se držíte klasiky? 
Cukroví mám šikovně zařízené. Peče celá 
rodina a vždy neodhadne množství, takže 
já si pak jedu pro výslužku a mám 

napečeno 😊. Co ale nesmí na stole 
chybět, jsou košíčky s oříškovou náplní. 

 

Máte nějaké tradice, bez kterých se vaše 
Vánoce neobejdou? 
Dvě vánoční pohádky, na které jsem 
koukala už jako malá holka. Dokud si je 
nepustím, Vánoce jako by nebyly. 
První pohádka - Veselé Vánoce - vypráví, 
jak vznikly vánoční koledy. 
A druhá - Příběh o Santa Clausovi - zase 
vysvětluje, kde se vzala tato legenda. 

 

Děláte nějaké zimní sporty? 
Maximálně sjedu kopec na saních. Na 
sporty já nejsem založená a na zimní jsem 
vyloženě nešika.  

              Anet 
 

 

 
 

 

Zajímavé zabavené věci 
Exekutoři zabavují věci. A tak nás napadlo: 
zabavili vám učitelé někdy něco? V tomto 
článku se dozvíte nejsrandovnější věci, 
které zabavil pan učitel Sedláček. 
 
Co bylo to nejzajímavější, co jste za celou 
dobu, co učíte, zabavil? 
Alkohol a rodokapsy. 
 
Co bylo zabaveno Vám, když jste ještě 
chodil do školy? 
Prak, pingpongové míčky. Jinak už nic, 
protože jsem byl starší a nenechal jsem si 
to zabavit. 
 
Je něco, co vás bavilo zabavovat?  
Rodokapsy. Bavilo mě je číst. 
 
A co jsou to vlastně rodokapsy? 
Romány do kapsy. 

L 
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Poznávali nás  

podle barvy náušnic 

Chodí s námi do školy – to je naše rubrika, 
které pracovně říkáme „zajímaví žáci“. 
V šestých třídách je celkem 43 žáků. 
Zajímavostí je, že se v tomto ročníku sešlo 
hned několik sourozeneckých dvojic, 
všechno jsou to dvojčata – kluci Svobodovi, 
holky Zounarovy, Pitašovy a Čermákovy, 
Fléglovi jsou kluk a holka. Povídali jsme si 
s Adélou a Kateřinou Pitašovými ze 6. A. 
 

 

Jak často si vás lidi pletou? 
Hodně často, hlavně učitelé ve škole. 
 

Kdo je starší? 
Adél, o minutu. 
 

Spletli si vás někdy i rodiče nebo nějaký 
další člen rodiny? 
Ano, když jsme byli mladší. 
  
Máte společné kroužky nebo každá jiný?  
Společné je tancování, ale nástroje máme 
odlišné. Klarinet a saxofon. 
 

 

Využíváte toho, že jste dvojčata? 
Jak už jsme teď dost odlišné, tak ne. 

 

Jak slavíte narozeniny? 
Máme společný dort, podobné dárky, ale 
každý trošku jiný. Slavíme společně. 
 

Máte stejné kamarády? 
Nejlepší odlišné, ale běžné kamarády 
stejné. 
 

Máte společný pokoj? 
Ano. Ale učení máme spolu v jiné 
místnosti. 
 

Jsou ve vaší rodině i jiná dvojčata? 
Ne. 
 

Má to nějaké výhody? 
Ve škole to má výhody, že tu nejsme samy, 
ale má to i dost nevýhod. 
 

Jak vás od sebe okolí pozná? 
Rodiče si to pamatovali, Káťa byla větší. 
Poznávali nás hlavně podle barvy náušnic. 

Nell:D  
 

 

 
Výrobky dětí z keramického kroužku 

 

Zimní městečka tvořili prvňáci 
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Tajenka 

 
slanina 

Najdi 10 rozdílů 

ě?

? 
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Olympijský kvíz 
1. Kdy začíná zimní olympiáda 2022? 
a) 5. srpna 
b) 20. února 
c) 4. února 
 
2. Ve kterém městě se konají ZOH 2022? 
a) Tokiu 
b) Pekingu  
c) Dobrušce 
 
3. Kde se poprvé objevily olympijské hry: 
a) Turecku 
b) Řecku 
c) Itálii 
 
4. V České republice/Československu se 
olympijské hry... 
a) uskutečnily 1x 
b) uskutečnily 2x 
c) neuskutečnily 
 
5.  Kolik dní trvají ZOH? 
a) 16 dní 
b) 7 dní 
c) 2 měsíce 
 
6. V jaké zemi se konají ZOH 2022? 
a) Česko 
b) Japonsko 
c) Čína 
 
7) Výherce zlaté medaile za Českou 
republiku mohl získat odměnu:  
a)  1,5 milion Kč 
b)  1 milion Kč 
c)  0,5 milionu Kč 

                                        Lůďa, Ben 

Řešení na str. 31 

 

 
 

 
 

Kolik cedulek?  
Kolik žlutých cedulek EXEKUČNĚ 
ZABAVENO je v celém druhém čísle? 
řešení na str. 31. 
 

 
Nelča a Mája ze 4. A 
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Číslovky v názvech 
Sedmáci se pokusili společnými silami vymyslet co 
nejvíc názvů pohádek, filmů a knih, kde se vyskytuje 
číslovka. Kolik jich vymyslíš ty? 
 
Sedmero krkavců 
Dvanáct měsíčků 
Tři veteráni 
Tři oříšky pro Popelku 
Sněhurka a sedm trpaslíků 
Tři bratři 
Bylo nás pět 
Dvacet tisíc mil pod mořem 
Pátek třináctého 
Tři patnáct zemřeš 
Fantastická čtyřka 
Pět neděl v balóně 
Dvanáctiletý kapitán 
Dva roky prázdnin 
Tři koťata 

Devatero pohádek 
Harry Potter a princ dvojí  

krve 
Tři čuníci 
Tři zlaté vlasy děda  

Vševěda 
101 dalmatinů 
Cesta kolem světa za 365  

dnů 
Padesát odstínů šedi 
Tři mušketýři 
Tři veteráni 
Šest medvědů s Cibulkou 
 

 
 
Výtvarné práce: 
Čert (Terezka Šachová, 1. A),  
Čaj (Naty Effenberková, 2. A),  
Středověk - Karlštejn (8. A) 
Sněhulák (Anička Zelenková, 1. A)   
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Motanice z hodin – 2. část 
Protože bylo před Vánocemi, leckdo na 
druhém stupni už neměl na učení 
myšlenky… Posuďte sami, co jsme se 
dozvěděli (chyby jsou vyznačeny červeně): 
Největší zásobu jsme měli v českém jazyce: 
zájmena jsou prý řadová, přívlastková a 
dokonce i podmínkatá a mezi zájmena patří 
slova: měli, pamatuji si, jsou ... Příslovce 
někdy je číslovka záporná. Slovesa zase 
jdou skloňovat a rod sloves je ženský, 
mužský a střední. No, a když na božý Hod 
oslík stříhal dlouhýmy uchama a stál na 
obouch nohouch, řízky se pekly na 
telefonové pánvi, tak už nebylo co dodat. 
Fyzikální hodnoty měrné tepelné kapacity 
najdeme na teploměru. Páku dělíme na 
dvojvrtku a kolečko. Žáci si také objasnili 
šíření tepla proutěním. 

V Kanadě mají spousty hor, jedněmi z nich 
jsou i Jizerské hory. A opisný název Kanady 
je „země pána z Lipé“ (namísto země 
javorového listu). Anglicky se číslovka 
druhý (the second) podle „znalce“ napíše 
tworth and třicátý první (the thirty first) 
zase thertiesneth. 
A teď pozor – česká hymna má základ 
v písničce z Balady pro banditu (místo 
Fidlovačky) a Československo vzniklo: 
„Určitě 1. ledna …. Asi v roce 1901 ….. V 
roce 1950, nebo že by později?“ (správně 
28. 10. 1918). 
A výrok na konec: „Nehoupej se na židli, 
prosím.“ Odpověď: „To je dobrý, já 
nespadnu, já už to mám za ty roky 
nacvičený.“    

ZDROJ: P.Novotná Horká a B.Maixnerová                     
Madla 

Kreslený vtip 
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Vtipy 
Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi buben." 
„Nekoupím, budeš mě rušit při práci." 
Pepíček: „Neboj, budu bubnovat, jenom 
když budeš spát." 
 
„Tak jste se dověděli, že se těleso při 
zahřívání roztahuje a při ochlazení stahuje. 
Uveďte nějaký příklad."  
Hlásí se Borisek: „Prosím, prázdniny. Letní 
jsou dva měsíce a zimní jenom týden." 
 
Anička se vrátí zpátky ze školy a říká: 
„Mami, já už se do té školy nikdy 
nevrátím.“ 
„A proč ne?“ 
„Paní učitelka nic nezná, pořád se nás ptá.“ 
 
Hurvínek šel na očkování a křičí přes celou 
ordinaci. 
Spejbl ho uklidňuje: „Hurvajs, nekřič, vždyť 
ani nevíš, proti čemu tě očkují." 
„Vím. Proti mé vůli!" 
 
Potkají se dva pánové v době 
předvánočního shonu: „Tak co dostaneš od 
své ženy pod stromeček?"  
„Asi nic, protože co chvíli říká - tak tohle ti 
nedaruju!" 
 
Víte, co nemá rád Zeus? 
Dia kritiku. 
 
Vite, jak se jmenuje kouzelnický pes? 
Abrakalabrador. 
 
Jakou výhodu má těhotná žena v devátém 
měsíci, šlápne-li na hrábě? 
Nepraští se do čela. 

 
Obrázky žáků 2. A 

  
„Když jsem se vrátil ze Silvestra, tak mne 
děti nepoznaly," povídá pan Žbluňkal. 
„Tos musel ale pěkně vypadat!" 
„To ani ne, ale když jsem vystřízlivěl, zjistil 
jsem, že jsem v cizím bytě..." 
 
Víte, proč chodí dva policisté na obhlídku? 
Protože jeden zná cestu tam a druhý 
zpátky. 
 
Jistý politik si jde v bance vybrat šek, ale 
zapomněl si všechny doklady. Pokladní mu 
samozřejmě odmítá obnos vydat. 
„Vždyť mě přece znáte z médií!" 
argumentuje politik.  
„Pane, včera tu byl známý gymnasta a 
přesvědčil nás až tehdy, když udělal několik 
přemetů za sebou. Pak jsme mu teprve ve 
stejné záležitosti vyhověli." 
„Ale já nevím, čím bych já vás mohl 
přesvědčit. Napadají mě jen samé 
nesmysly, hlouposti a zbytečnosti..." 
„Stačí, jste to vy. Dejte sem ten šek..." 
 
V posilovně jsem se zeptal trenéra, jaký 
stroj mám použít, abych co nejvíce 
zapůsobil na ženy. 
Vyvedl mě ven na ulici a ukázal na 
bankomat. 

Sychr 
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Ohlédnutí za svátky 
Jak dlouho máte doma vánoční stromeček? 

 
 
 
 

Vánoční stromek je ozdobený strom, 
obvykle jehličnan, který je jedním ze 
symbolů Vánoc. Dříve bývalo zvykem, že 

se stromeček věšel 
vzhůru nohama ke 
stropu. Tradice 
zdobení stromku byla, 
že se zdobil jablky, 
ořechy a jinými 
potravinami.  
V naší anketě byl dotaz 
na to, jak dlouho máte 
doma vánoční strom. 

Velká většina lidí nám odpověděla, že ho 
mívají, dokud stromek neopadá, ale 
mnoho lidí také psalo, že ho mají pouze 
do tří králů. 

 
Tvoje nejoblíbenější cukroví? 
 

 
 
 

Vánoční cukroví se objevilo přibližně v 
16. století. První cukroví nemělo dnešní 
podobu. Dřívější podobou cukroví byly 
figurky z ovoce, které děti potom, co si s 
nimi pohrají, měly sníst. Cukroví se dle 
tradice mělo péct pouze z mouky vlastní 
úrody.  
V naší anketě jsme se ovšem ptali, které 
cukroví máte nejraději. S velkou 
převahou vyhrály vanilkové rohlíčky, 
druhé byly včelí úly a třetí perníčky. Žáci 
také doplňovali, že mají velice rádi 
rumové koule, trubičky s karamelem a 
pusinky. 
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Jak se dostáváš většinou do školy? 

 
 
 

Jak dlouho ti trvá cesta do školy? 

 
 

Co máš raději?  

 
 

Ankety se zúčastnilo 104 žáků školy 

(úplně stejně jako minule 😊). 
 

Účast za jednotlivé třídy:  
3.A ….21%  4.A ….14%  5.A ….34%   
6.A ….62%  6.B ….50%  7.A ….61%  
7.B ….70%  8.A ….69% 9.A ….32% 
9.B ….30% 
 

Z názorů žáků:  
V anketě jsme měli dotaz na to, jak se naši 
žáci dostávají do školy. Nejvíce odpovědí 
jsme měli, že spousta žáků chodí do školy 
pěšky, ale také vybírali cestu do školy 
autobusem. 
Našla se tam i otázka na to, jak dlouho 
vám trvá cesta do školy. Velké množství 
lidí se do školy dostává kolem 10 minut, 
ale jsou tu i tací, kterým to trvá kolem 20 
minut. 
 
Naše anketa v sobě měla také dotaz na to, 
co mají radši, jestli lyže, nebo snowboard. 
Ve velké převaze vyhrály lyže, snowboard 
neměl moc hlasů, ale nějací lidé se také 
našli. Ovšem mnoho žáků také zvolilo 
odpověď, že na ničem nejezdí a nemají 
rádi zimní sporty. 

Ben 
 
 

Na lyžáku bylo 38 žáků, 10 jich jezdilo na 
snowboardu a 28 na lyžích… 


