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Milí čtenáři, 
v třetím čísle se můžete těšit na Velikonoce a zajímavé rozhovory ze všech tříd. 
Nesmí Vám ujít článek o Expedici Borneo. Dozvíte se, jak se posunulo stavění haly 
a jak se druháci vydali do knihovny. Šesťáci si vybírali nové předměty do sedmé 
třídy a nechybí ani rozhovory s paní učitelkou Škraňkovou a zajímavými žáky školy, 
tedy se čtvrťáky, kteří chodí do dramaťáku. Kvíz je tentokrát „vesmírný“ a poslední 
strana patří jako vždy naší anketě. 

 Pěkné čtení přejí za celou redakci Ben, L a Nat 
  

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 
 

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

 
Ahoj, 
jmenuju se Lenka Veselá a je mi čtrnáct let. 
Mám ráda angličtinu, ale nemám ráda 
přepadovky. Nevydržela bych bez 
sluchátek, ale obejdu se bez wifi. Budu se 
podepisovat jako L. 
 
Ahoj, 
jmenuji se Nikol Pumrová a je mi třináct let. 
Mám ráda kreslení a hudbu, ale nemám 
ráda testy a domácí úkoly. Nevydržela bych 
bez mobilu, ale obejdu se bez výletů 
s rodinou. Budu se podepisovat jako Nat. 
 
Ahoj, 
jmenuji se Ben Králíček a je mi čtrnáct let. 
Mám rád sport, hokej a ježdění na 
skateboardu, ale nesnáším domácí úkoly. 
Nepřežil bych bez internetu a cvičení, ale 
klidně bych se obešel bez videoher. Budu se 
podepisovat jako Ben. 
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1. A – První vysvědčení 
1. A má po novém roce nadále paní učitelka 
Schmoranzová. Po Vánocích přišlo pololetí 
a děti z 1. A si nesly domů svoje úplně první 
vysvědčení. 21 dětí z 22 mělo samé 
jedničky.  
Všichni si užili také jarní prázdniny. Na 
Valentýna vyráběli přáníčka, která se jim 
také moc povedla.  
Jelikož byl týden netradičních barev, tak 
děti i rodiče se velmi aktivně zapojili a 
každý den v 1. A byl krásně barevný (na 
fotce je den šedo-růžový). 
Děti už umí číst i psát všechna písmena. 
Čtou náročnější texty a píší delší věty. 
V matematice opakují počítání do 10, brzy 
začnou do 20. Tvoří, zpívají a už se těší, že 
bude třeba nějaká kulturní akce. Ve třídě 
mají třídní kolo aktivity, úkoly navíc a 
koncem března proběhlo první hodnocení. 
 

 
Podklady a foto p. uč. Schmoranzová 

 

 

Jarní povídání 
s Terezou Šachovou 

         

Kde jsi strávila jarní prázdniny? 
U babičky. 

Jak sis užila jarní prázdniny? 
Dobře, protože jsme si hodně hráli. 

Těšíš se na jaro? 
Těším, protože budou růst kytičky a lítat 

motýlci. 

Budeš koledovat na Velikonoce? 
Ano. 

Umíš si uplést pomlázku? 
Ne, vždy mi ji někdo uplete. 

Které máte velikonoční zvyky? 
Barvíme vajíčka. 

Barvíte je nějakou speciální metodou? 
Ne, nemáme žádnou speciální metodu. 

Jaké zvíře máš nejradši? A proč? 
Mám ráda papoušky, protože jsou duhoví. 
A taky morčátka, protože jsou roztomilá. 

 
Anet 
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2. A – Velikonoční  nálada 
ve druhé třídě 

Žáci druhé třídy se zúčastnili 10. března 
besedy s českou spisovatelkou Dankou 
Šárkovou v dobrušské knihovně a moc si to 
užili. 
V češtině už umí napsat i/y po měkkých a 
tvrdých souhláskách a také  souhlásky 
uvnitř a na konci slov (párové souhlásky). 
Učí se básničky, řeší doplňovačky, 
čtyřsměrky a rébusy, procvičují učivo na 
interaktivní tabuli a přečetli další knížku ze 
školní knihovny – Pohádkový dědeček. 
V matice počítají do 100, rýsují, řeší slovní 
úlohy, početní pyramidy a řetězce, někteří 
zvládají i úkoly navíc. Zúčastnili se také 
soutěže Matematický klokan. 

 
Den zelený a žlutý 

V knihovně. Podklady a foto L. Netíková 

 

 

Jarní povídání 

s Nikolou Ficencovou 
 

Kde jsi strávila jarní prázdniny? 
     U babičky. 

Jak sis užila prázdniny? 
Prázdniny jsem si moc užila, kreslili jsme. 

Těšíš se na jaro?  
Ano, těším se, až budou kvést kytičky. 

Jaké máte velikonoční zvyky? 
Barvíme vajíčka a chodíme koledovat. 

Barvíte vajíčka nějakou speciální 
metodou? 

Barvíme je vodovkami. 

Budete tenhle rok koledovat? 
Asi spíš ne. 

Umíš si uplést pomlázku? 
Ano, ale zatím jen menší. 

Jaké zvíře máš nejradši? A proč? 
Nejradši mám kočky. Jsou roztomilé. 

 
Nell:D   
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3. A – Užíváme si přestávky 
O jarních prázdninách jsme nabrali nové 
síly k dalším řadám vyjmenovaných slov. Už 
je známe všechna! Každou naučenou řadu 
jsme zakončili písemkou, těch bylo. Víte 
kolik, když jsme nepsali jen po F? 

Ptáte se, jak angličtina? Super, už zvládáme 
krátké věty! 

Počítání do sta začínala být nuda. V dubnu 
jsme proto začali počítat do tisíce. Učíme se 
také zkrotit kružítko, aby nám krásně 
rýsovalo kružnici. Vznikaly zpočátku spíš 
brambory než kružnice. Hrot kružítka ne a 
ne postát na jednom místě! Ale my se 
nevzdáme! 

Ať si říká, kdo chce, co chce, nejvíc si 
užíváme přestávky. Holky tančí podle Just 
dance, kluci si jdou zaběhat do tělocvičny 
(výhoda třeťáků, máme ji hned vedle). 
Někteří hrají stolní hry a jiní využívají nově 
nalepené pohybové hry na chodbě. 

  
Podklady M. Bílková.  
Foto z PČ J. Pultarová, z barevného dne M. Bílková

 

Jarní povídání 
s Jakubem Dyntarem  

Kde jsi strávil jarní prázdniny? 
Doma. 

Jak sis užil prázdniny? Co jsi dělal? 
Užíval jsem si na mobilu.  

Těšíš se na jaro? A proč? 
Ano, protože bude teplo a budeme moci 

jezdit na dovolenou. 

Umíš si uplést pomlázku? 
Neumím. 

Jaké máte velikonoční zvyky? 
Pečeme beránka.  

Barvíte vajíčka nějakou speciální 
metodou? 

Barvíme je, ale ne žádnou speciální 
metodou. 

Jaké zvíře máš nejradši?  
Psa. 

 

 
Adamッ 
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4. A – Voda, voděnka  
V únoru byl barevný týden a děti se aktivně 
zúčastnily. Březen je ve 4. A ve znamení 
soutěží.  
Žáci řešili v matematice  netradiční 
a logické úlohy v soutěžích Pangea 
a Klokánek. V češtině měli literární soutěž 
v rámci kampaně na podporu četby knih 
Rosteme s knihou. Téma bylo: Když je 
příběh radost číst aneb Čtení které knihy tě 
nejvíc pobavilo? 
22. 3 byl Světový den vody. V přírodovědě 
se učili o vodě, jejím významu pro život na 
Zemi, ukazovali si její skupenství a dělali 
pokusy. Ve výtvarné výchově se zapojili do 
soutěže vyhlášené DDM v Dobrušce Voda, 
voděnka. Jejich výtvarné práce jsou 
vystavené v DDM. Práce Kateřiny Kolářové 
byla oceněna druhým místem! 
 
Holky Klárka Novotná a Emilka Rubešová se 
účastnily soutěže v ZUŠ. Klárka 11. 3. hrála 
na altovou flétnu v Rychnově nad Kněžnou 
a umístila se na krásném 3. místě. Emilka 
15. 3. hrála na trubku v Týništi nad Orlicí a 
umístila se na 2. místě. Obě děvčata 
najdete na fotografii vlevo dole. 
  

Podklady Pavla Škraňková

 

Jarní povídání 
s Antonínem Cejnarem 

 

Kde jsi strávil jarní prázdniny? 
V Itálii. 

Jak sis užil prázdniny? 
Hezky. 

Těšíš se na jaro? 
Ano. 

Budeš koledovat na Velikonoce? 
Ano. 

Umíš uplést pomlázku? 
Ne, neumím. 

Barvíte doma vajíčka nějakou speciální 
metodou? 

Barvíme, ale nemáme speciální metodu. 

Které zvíře máš nejraději? 
Tygra, protože má na těle pruhy. 

 
Madla  
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5. A- Vysvobození od hasičů  
V novém pololetí žáci nadále pokračují 
s paní učitelkou Jiřinou Pultarovou a paní 
asistentkou Lenkou Šimonovou.  
 

10 žáků se dobrovolně přihlásilo do soutěže 
Pangea. Školní kolo proběhlo spolu se 4.A 
dne 3. března. 
  

Při výtvarné výchově děti tvoří koláže do 
výtvarné soutěže Svět očima dětí na téma 
,,Státní symboly “ 
 

Ve třetím únorovém týdnu proběhla 
ochutnávka ovoce. Žáci poznávali nové 
druhy exotického ovoce a zeleniny.  
 

Při vlastivědě žáci s paní učitelkou 
Petráčkovou sestavovali plán politických 
stran (ve skupinkách) a navrhovali, na co 
využít rozpočet 10 tisíc korun.  
 

Žáci mají také ojedinělý zážitek. Dne 2. 3. 
byli uvězněni ve třídě angličtiny s paní 
učitelkou Kučerovou. O přestávce se 
zasekly dveře a ve třídě strávili šestou 
vyučovací hodinu. Museli přijet hasiči a 
vysvobodit je.   
 To se naštěstí kolem půl druhé podařilo . 

Podklady a foto barevného dne J. Pultarová 
Foto hasiči M. Petráčková 

 
 

 

Jarní povídání 
s Natálii Drašnarovou 

 

Kde jsi trávila jarní prázdniny? 
Doma a byla jsem s kamarády venku. 

Jak sis užila prázdniny? 
Jo, dobrý. 

Těšíš se na jaro? Proč? 
Těším se, protože bude teplo. 

Jaké máš velikonoční zvyky? 
Barvím vajíčka a trávím čas se známými. 

Budeš koledovat? 
Ne, nebudu. 

Umíš si uplést pomlázku? 
Ne, neumím. 

Barvíte doma vajíčka? 
Ano. 

Jaké zvíře máš nejradši. A proč? 
Lenochody, protože se to ke mně hodí. 

 
slanina 
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6. A – Divadelníci a sportovci 
Žáci 6. A a 6. B do google učebny dostali 
anketu na povinný předmět do sedmé 
třídy. Jednalo se o cizí jazyky, ruštinu a 
němčinu. Mnozí si nemohli vybrat, avšak 
většina si zvolila němčinu.  
V druhé otázce si dále měli vybrat mezi 
třemi volitelnými předměty - robotikou, 
dramatickou výchovou a nově nabízenými 
sportovkami. Nakonec budou otevřeny dvě 
skupiny sportovek a jedna skupina 
divadelní. Na dramaťáku si rozdají role a 
budou se připravovat na školní divadlo, kde 
budou hrát pohádku. Při sportovkách 
budou sportovat. 
  
Šesťáci dostali projekt, který měli udělat na 
občanskou výchovu. V projektu se jednalo 
o Podorlický region. Projekt dělali ve 
dvojicích. Já jsem ho dělal s Filipem. 
Rozdělili jsme si dobře práce, abychom ho 
stihli co nejdříve udělat. Hledal jsem 
informace a Filip je opsal na papír.  

                                             Petr Ř. 

 
Fotka z retro dne 

Vpravo hledej rozdíly  
na obrázku M. Hladíka a F. Turtáka. 

 

Jarní povídání 
s Petrem Řezníčkem 

 

Kde jsi strávil jarní prázdniny? 
Jarní prázdniny jsem strávil v Praze a velmi 

jsem si je užil. 

Těšíš se na jaro?  
Netěším, mám radši zimu. 

Jaké máte velikonoční zvyky? 
Jezdíme za příbuznými. 

Umíš uplést pomlázku? 
Dlouho jsem ji nepletl, nejspíš ne. 

Budeš koledovat na Velikonoce? 
Ještě se rozhoduji. 

Barvíte doma vajíčka?  
Ano. Barvíme je večer před Velikonocemi. 

Jaké zvíře máš nejraději a proč? 
Lenochoda, protože se mi nejvíc podobá. 

 
                                   Nat  
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6. B – Konec roušek 

V jídelně jsme během ledna a února vždy 
dostali přichystané příbory a tácy. Stoly 
jsou uspořádané jako za stara, což se mi 
líbí. Můžeme si brát příbory sami. Také už 
je znovu výběr ze dvou jídel. Sám si můžu 
natočit pití podle toho, kolik chci. 
 
Konečně skončily roušky! Všichni jsou rádi. 
Byl to divný pocit, ale konečně po dlouhé 
době je můžeme sundat. První nám 
skončilo testování na covid, pak se vrátila 
do původního stavu jídelna a nakonec jsme 
mohli sundat i roušky. 
 
Výtvarnou výchovu učí paní učitelka 
Matyasiková. Kreslili jsme masopust, 
pohádku, jinou planetu, vesmírnou příšeru 
a Velikonoce. 
 
Na výchovu k občanství jsme tvořili projekt 
na téma Podorlicko. Byl jsem ve skupině 
s Ondrou, Davidem a Simonem. 1. března 
jsme se sešli u Simona a hledali informace. 
Díky tomuto úkolu už vím, jak vypadá kroj 
našeho kraje. Na tento předmět máme p. 
u. Hepnarovou. 
 

Sára Buryancová, Matěj Svoboda, Anna 
Čechovská a Sára Zounarová 

  
 

Jarní povídání s 
Annou Zelingerovou 

 

Kde jsi strávila jarní prázdniny? 
Na dovolené v Křenově - hotel Tučňák. 

Jak sis užila prázdniny? 
Skvěle. 

Těšíš se na jaro a proč? 
Ano, protože bude tepleji. 

Jaké máte velikonoční zvyky? 
Jenom to, že kluci a holky chodí koledovat. 

Umíš uplést pomlázku? 
Ne, nepleteme pomlázky. 

Barvíte doma vajíčka? 
Vajíčka nebarvíme. 

Jaké zvíře máš nejradši? A proč? 
Psy, kočky a křečky, protože je máme 

doma. 

 
Lia 
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7. A – Jaro a zajímavosti 
Na výtvarné výchově v 7.A třídě kreslili 
zimní sporty. Mohli si sami zvolit nějaký 
sport, například krasobruslení, lyže, hokej. 
Teď bude jaro, a proto začali kreslit kraslice. 
Nejprve použili obyčejnou tužku, poté 
inkoust. Nakonec vybarvili a kraslice 
vystřihli. 
V přírodopise berou botaniku. Nyní 
probírají plody. Brzy začnou kvést tulipány, 
a tak jim jeden paní učitelka přinese do 
školy. Pak ho pod mikroskopem budou 
zkoumat. 
Nějakou dobu jsme při občance hovořili o 
kulturních institucích. Mezi ně řadíme 
divadla, muzea, galerie, knihovny, kina a 
další. Zhlédli jsme prezentaci a naším 
úkolem bylo zapamatovat si co nejvíce 
informací. V poslední části hodiny jsme se 
pokusili odpovědět na otázky, které paní 
učitelka vybrala z prezentace. Při dosažení 
určitého počtu bodů jsme získali jedničku.  
Na němčině, která jim v září přibyla, dělali 
plakát. Plakát psali v němčině o jejich 
oblíbeném zvířeti. Paní učitelka Fialová 
nám poslala jednu povedenou práci Elišky 
Petrové. Můžete se pokusit ji přeložit. 

L  

 

 

Jarní povídání  
s Adélou Pecharovou 

 

Kde jsi strávila jarní prázdniny? 
U kamarádky a tety. 

Těšíš se na jaro a proč? 
Ano, těším. Mám narozeniny a těším se, až 

bude teplo. 

Jaké máte velikonoční zvyky? 
Chodíme koledovat. 

Umíš si uplést pomlázku? 
Neumím. 

Barvíte doma vajíčka nějakou speciální 
metodou? 

Barvíme jen jednou barvou. 

Které zvíře máš nejraději ? 
Nejradši mám mývala. 

 

 
L 
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7. B – Hra na básníky 

V češtině probírali skladbu. Psali také 
kontrolní diktát, ten nedopadl nejlépe, 
ostatně tak to u diktátu bývá. Známky si ale 
hned zlepšili testem na poznávání druhů 
vět jednočlenných, dvojčlenných a větných 
ekvivalentů. Slohová práce byla na popis. 
Konečně se věnovali také literatuře, 
konkrétně poezii. Poznávali druhy rýmů a 
hráli si na básníky. Přečtěte si některá jejich 
díla, která vznikla během necelých deseti 
minut. 
Bouřka 
Někde v dáli blýskaj blesky, 
my se ale máme hezky. 
U stolu si sedíme 
a ven z okna hledíme.  Naty a Gabča 
 
Rytíř 
Rytíř držel meč 
a dostal z toho křeč. 
Protivník dal smeč  
a zařval na něj heč.  
Rytíř leží na zádech 
Už se vidí ……….   Ondra a Filip 

 

 

Jarní povídání 
S Filipem Horákem 

 

Kde jsi strávil jarní prázdniny? 
Na táboře. 

Těšíš se na jaro a proč? 
Ano, těším. Jsou prázdniny a Velikonoce. 

Jaké máte velikonoční zvyky? 
Barvíme vajíčka. 

Budeš chodit koledovat? 
Ano, budu. 

Umíš si uplést pomlázku? 
Ano, umím. 

Barvíte doma vajíčka nějakou speciální 
metodou? 

Barvíme, ale speciální metodu nemáme. 
Které zvíře máš nejraději ? 
Pes, protože je přátelský. 

 
Sýchr 
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8. A –  Vaření i hodiny chemie 

Kvůli covidu jsme v 6. a 7. třídě neměli 
skoro žádné pracovní činnosti. V 8. třídě 
konečně covid ustoupil a my jsme si mohli 
užít vaření. Protože nás je 29, tak jsme 
rozděleni na dvě skupiny. Pod vedením 
pana učitele Macka jsme toho uvařili 
hodně, např. bramboráky (někomu se 
lehce připálily).  Když do školy chodili jen 
očkování, tak jsme dělali gulášovou 
polévku. Jedno z posledních jídel byly 
moravské koláče se dvěma náplněmi – 
s tvarohem a povidly a také námi navržené 
jarní závitky. Prvním jídlem byl štrůdl a 
jablečný dort. Před Vánocemi se napekla 
trocha cukroví (oříškové svatomartinské 
rohlíčky).  
Kromě vaření máme zajímavé i hodiny 
chemie. S paní učitelkou Maixnerovou jsme 
dělali spoustu pokusů a hráli i spoustu her. 
Všichni jsme se rozdělili do skupin, 
rozebrali jsme si kádinky a paní Maixnerová 
nám do nich nalila nebezpečnou kyselinu 
chlorovodíkovou. My jsme měli za úkol do 
jedné z nich vhodit kousek zinku a do druhé 
zase kousek mědi. Sledovali jsme, jakou 
reakci látky budou mít. Další hodiny jsme 
zase hráli chemické pexeso, které nám 
připravila naše paní asistentka. Kdo vyhrál, 
dostal i sladkou odměnu. 

Magdik a Lůďa 

 

Jarní povídání 
s Lukášem Zrzavým 

 

Které zvíře máš nejraději? 
Mám rád psy. 

Umíš si uplést pomlázku? 
Ne, neumím si uplést pomlázku. 

Těšíš se na jaro a proč? 
Ano, protože začíná být teplo. 

Budeš koledovat na Velikonoce? 
Rozhodně ano.  

Kde jsi strávil jarní prázdniny? 
Jarní prázdniny jsem strávil na horách. 

Jak sis užil jarní prázdniny? 
Moc ne, protože jsem si poranil ruku. 

 
Lůďa 
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9. A – Talentovky a Borneo 
Žáci 9. ročníku se určitě nenudí. Schyluje se 
totiž k přijímacím zkouškám. Nejdříve 
matematika, potom čeština, to všichni 
známe. Jak ale probíhají talentové zkoušky, 
to si mnoho lidí nevyzkouší. Dne 6. ledna 
probíhaly talentové zkoušky na umělecké 
školy. První zkouškou byl klasický test 
z českého jazyka. Poté krátká přestávka na 
doplnění energie a pokračuje se v testu 
z dějin umění. Na test měli žáci pouhých 15 
minut. A už zbývaly jen samotné talentové 
zkoušky. První úkol bylo nakreslit uhlem 
zátiší geometrických tvarů. Druhou částí 
byla malba zátiší na plátno, které se 
skládalo z vázy, hrnku, knihy a ovoce. 

                                  Lucie Dušánková  
8. března brzo ráno jsme se sešli před 
dobrušským kinem. Sundali jsme si bundy a 
posadili se v sále. Následně jsme se koukali 
na poučný film ze zážitků manželů Motani. 
Viděli jsme hromadu různých exotických 
zvířat. Také jsme viděli místní kulturu, 
obyvatelstvo a jídlo. Potom jsme se vrátili 
do školy.                       Václav Pithart 
Na estetické výchově s panem učitelem 
Hlavsou děláme linoryt. Spočívá to v tom, 
že na papír nakreslíme svůj portrét. Ten pak 
obtiskneme na lino. Obtáhneme ho fixem, 
aby se to nesmazalo. Co chceme mít bílé, 
rydlem vyryjeme. To, co nechceme, tak 
necháme. Posledním krokem je, že lino 
potřeme a dále vytiskneme. 

Kateřina Zelená 

 

 

Jarní povídání s Jiřím Šulou 
 

Jak si strávil jarní prázdniny? Užil sis je? 
Doma jsem je strávil. Tak šlo to. 

Těšíš se na jaro? A proč? 
Jasně, bude teplo. 

Jaké doma máte velikonoční zvyky? 
Vajíčka barvíme. 

Budeš koledovat na Velikonoce? 
Asi spíš ne. 

Umíš uplést pomlázku? 
Neumím. 

Jaké je tvoje oblíbené zvíře a proč? 
Frček. Je rychlej jako Vojta Neymar na 

hřišti. 

 
Magdik 

 
Výrobky dětí z keramického kroužku (zajíci, jaro) 
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9. B – Rána z nebe  
Dne 16. března 2022 jsem ráno vstal 
z postele, nic neobvyklého, prostě jsem si 
udělal ranní hygienu, oblékl jsem se a šel 
jsem do školy. Tento den jsem měl mít 
školu sedm hodin. Přešlo pár hodin a šli 
jsme na oběd. Naobědval jsem se a šel jsem 
do učebny českého jazyka. V učebně 
českého jazyka jsme ten den měli zkoušet 
test z matematiky na přijímačky, takže 
skončila přestávka a šli jsme na věc. Když 
jsem se podíval na test svého spolužáka, 
začal jsem se mu smát, že má něco špatně. 
Jenže v tu chvíli na mě spadl plast, který byl 
přidělaný k osvětlení nad námi. Musím 
uznat, že jsem se po tom zásahu do hlavy 
docela probudil. Ale beru to jako karmu, že 
jsem se mu smál (a nakonec to měl dobře). 
                                                      Ruml Ondřej 
 
Jako nejlepší ve školním kole v anglické 
olympiádě jsme byly s Terkou z 9. A 
vyslány, abychom reprezentovaly naši 
školu v okresním kole soutěže z anglického 
jazyka. Musely jsme tam být o půl deváté, i 
když soutěž začínala o půl hodiny později. 
Bylo tam třináct účastníků z různých škol 
tohoto okresu, někteří ze Solnice, z Opočna 
atd. S žáky tu byli i učitelé, kteří je 
podporovali. Jako první byl poslechový test. 
Měly jsme rozhodovat, zda to ten člověk 
řekl, nebo ne. Následovala pětiminutová 
přestávka. Po pěti minutách pauzy jsme se 
pustily do práce s textem. Měly jsme na to 
patnáct minut. Po práci s textem jsme měly 
popisovat nějaký obrázek, plánovat 
nějakou událost. Celá olympiáda trvala asi 
tři hodiny.                                              

Albína Dragounová  
(v okresním kole získala 3. místo) 

 

Jarní povídání 
s Dominikem Mervartem 

 

Co jsi dělal o jarních prázdninách? 
Byl jsem doma. 

 
Brzy budou Velikonoce, je něco, co na 

nich máš oblíbené? 
Mám rád to, co dostanu. 

 
Chodíš na koledu? 

Ano. 
 

Chodil jsi/chodíš na nějaký kroužek? 
Ano, chodil, na fotbal. 

 
Umíš plést pomlázku? 

Asi bych to zvládl. 
 

Těšíš se na jaro? A proč? 
Jo těším, bude teplo. 

 
Máte doma nějaké velikonoční zvyky? 

Jen pletení pomlázek. 
 

 
 

Ben
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Sbíráme papír 

V polovině března se konal na naší škole 
jarní sběr papíru, který žáci nosili od úterý 
do čtvrtka. V pátek přijel náklaďák s velkým 
kontejnerem a žáci 8. ročníku spolu s 
asistenty sběr nakládali. Hodně jsme se 
nadřeli, sběru bylo letos opravdu dost. 
Dokonce tolik, že jsme ke konci museli 
zavřít pana asistenta Kroku do kontejneru, 
aby se nám povedlo naložit i poslední 
balíček novin. K práci nám dobrou radou 
přispěla i vedoucí školní jídelny a hned nám 

šlo dílo lépe od ruky 😊. 
Děkuji všem obětavým pomocníkům z 8.A 
třídy – Terezce Ficencové, Lindě Peterové, 
Lence Popelkové, Vítku Kovářovi, Honzovi 
Mrštilovi, Dominiku Weselakovi, Adamu 
Huškovi. Velký dík zaslouží i pan asistent 
Roman Kroka. 

Text a foto Pavlína Novotná Horká 
Připravila Anet 

 
 

 

 

Pořadí Třída Celkem (kg) Na žáka  

1. 2. A 995,3 39,8 

2. 3. A 857,1 35,7 

3. 1. A 747,5 33,9 

4. 4. A 613 29,2 

5. 5. A 584,7 21,7 

6. 8. A 493 17 

7. 7. A 357 15,5 

8. 6. A 242 11,5 

9. 7. B 167,4 7,2 

10. 9. B 166,3 8,3 

11. 6. B 109,5 4,97 

12. 9. A 9 0,4 

 
Pořadí  Příjmení Jméno  Třída Celkem  
1. Hejzlar Pavel 7. A 306 
2. Hůlková Viktorie 2. A 295 
3. Novotná Klára 4. A 227 
4. Kovář  Vítek 8. A 220 
5. Jakicová Julie 8. A 216 
6. Netík Petr 1. A 194 
7. - 8. Kolářová Karolína1. A 190 
7. - 8. Kolářová Kateřina4. A 190 
9. Polová Adéla 3. A 178 
10. Zrzavý  Filip 2. A 172 
11. Novotná Tereza 9. B 157 
12. Dvořáčková Elen 3. A 140 
13. Pitašová Kateřina 6. A 126 
14. Slavíková Linda 3. A 117,6 
15. Czubová Sára 5. A 102 
16. Hůlková Karolína 2. A 99 
17. Hušek Jan 2. A 96 
18. Ficencová Nikola 2. A 95 
19. Kárník Ondřej 1. A 88 
20. Švorc Jindřich 4. A 86 
 

Celkem se zapojilo 84 žáků, odměny 
nejlepším již byly předány. 
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Zajímavé zabavené věci (2) 
Exekutoři zabavují věci. A tak nás napadlo: 
zabavili vám učitelé někdy něco? V našem 
druhém pokračování se dozvíte, co 
zajímavého zabavila paní učitelka Renata 
Váradiová. 
 
 Co bylo to nejzajímavější, co jste za celou 
dobu, co učíte, zabavila? 
Alkohol, cigarety, zapalovače, karty a 
pingpongové míčky. 
 
Co bylo zabaveno Vám, když jste chodila 
do školy? 
Nepamatuji si, že by mi někdo něco zabavil, 
nenosila jsem do školy nic, co by mi mohli 
zabavit. 
 
Stala se Vám nějaká zajímavá historka 
spojena se zabavováním?  
Před pár lety jsem žákovi zabavila telefon a 
on ho nechtěl zpátky. Doma řekl, že telefon 
ztratil, a jeho rodiče mu koupili nový. 

Text a foto: L 

  

Změny ve škole 
S jarem se v naší škole spousta věcí změnila, 
zmizela či naopak přidala. Největší změnou 
je asi odstranění roušek. Už od 14. března 
můžeme chodit po chodbách i do jídelny 
bez roušek. Doufejme, že už si je nebudeme 
muset znovu nasazovat. 
Velkou změnu jste určitě zaznamenali i 
v učebně dějepisu 208. Na konci února se 
starý projektor a tabule vyměnila za novější 
kousek. Interaktivní panel je úhlednější, 
nechrčí projektor a otevírá se spousta 
dalších možností.  
Hned vedle učebny dějepisu, v kabinetu 
pana učitele Frýdy, se také nelenilo. 
Sportovní hala bude co nevidět hotová a 
kabinetem pana Frýdy má procházet 
chodba, která bude vést přímo do haly. 
Kabinet je téměř vyklizený a prázdný. 
Z kabinetu se musely přestěhovat i mapy, 
které se přesunuly do kabinetu 211. 
V tomto kabinetu slouží již několik týdnů 
učitelům kopírka, která dříve bývala 
v kanceláři. 
V pondělí 7. března se na chodbě v prvním 
patře objevila nová výzdoba. Na místo 
okoukaných nástěnek se zde pověsily 
plakáty s názvy různých biomů. Další nové 
plakáty se objevily i v učebně chemie a 
fyziky. Budete-li mít chvíli času, stojí za to si 
je přečíst.      Magdik 
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Expedice Borneo 
Dne 8. března 2022 se žáci pátých až 
devátých tříd šli podívat do Kina 70 na 
cestopisný pořad od Kateřiny a Miloše 
Motani. Procestovali ostrov Borneo a 
ukázali nám hodně svých zážitků. Brouzdali 
rybářskými přístavy a ochutnávali pečené 
ryby. Viděli jsme fotky deštného pralesa 
plného různých zvláštních zvířat, jako jsou 
např. létající žába, rezaví orangutani a 
jedovatý savec lori.  Podívali jsme se do 
vesnice bývalých lovců lebek, kde ve 
svatyni stále visí pravé lidské kosti. 
Seznámili nás s obávaným kmenem Iban,  
vzácnými orcelami tuponosými, lezci 
obojživelnými a trpasličími slony. Ani  
jeskyně Gomantong Cave není nic pro slabé 
povahy. Najdeme zde plno švábů, 
netopýrů, vlaštovek a různý hmyz. Jejich 
poslední výprava končila u přístavního 
města Sempoma, kde se vydali za pravými 
mořskými cikány. 
                                 Nat, podle www.motani.cz 

 
 

Nové školní mikiny  
Na fotce jsou dívky z 5. A, jak přišly 
4. dubna do školy v nových mikinách. Sedly 
si do jedné lavice a luštily osmisměrku a 
moc jim to slušelo :-). 
 

 

Jak roste hala 
O postavení sportovní haly přemýšlelo 
vedení našeho města spoustu let. Prostor 
uvnitř školy vyhrazený pro tělocvičnu je 
spíše nouzový a nevyhovuje požadavkům. 
Nová hala roste každým dnem. Vše 
pokračuje podle plánu. V únoru betonovali 
podlahu. V polovině března bylo 
dokončeno opláštění a začalo se pracovat 
uvnitř.  
Na začátku dubna se do rozestavěné 
sportovní haly šli podívat naši tělocvikáři. 
V hale budou tři sportoviště, která půjde 
oddělit zčásti pevnou stěnou. Dále viděli 
také malý sál, který bude mít zrcadla a bude 
sloužit zejména pro gymnastiku a stolní 
tenis. Pracuje se již také na plánu obsazení 
haly v příštím školním roce. 
Po Velikonocích se k naší škole přiblížila 
také stavba „krčku“, který bude sloužit jako 
vchod pro naši školu. 

 
15. února 2022 

 
15. března 2022            Lia 

http://www.motani.cz/
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Učíme roboty 
Ve čtvrtém ročníku máme každý týden 
kroužek robotiky. Roboty si stavíme z LEGA 
a programujeme minipočítač, který je 
ovládá. Už jsme naučili robota zastavit před 
překážkou a vyhnout se jí, vytvořili jsme 
program, který naučil robota jezdit „po 
městě“, sestavili jsme také robotický mixér 
a nyní programujeme automatickou závoru 
na parkoviště, která řidiče upozorňuje 
zvukem i semaforem na volný vjezd. Do 
konce roku chceme ještě naučit robota – 
vozík jezdit po vyznačené dráze, jako je to 
v opravdové továrně. Snad se nám to 
podaří. 

Přemek, Jáchym, Vojta a Vojta a Nela 
 

 
Kroužek robotiky vede pan Josef Frýda a je 

určen čtvrťákům. 

Páni kluci – retro den 
25. březen byl označený v kalendáři naší 
školy jako „Retro den“. Chlapci z 9. A a 9. B 
k výzvě přistoupili opravdu svědomitě a na 
celý den nás s sebou vzali do dob dávno 
minulých. Elegantní mladí muži tak ukázali, 
že šaty dělají člověka, a bylo na co se dívat. 
Honza Honek, Vítek Petr, Matyáš Stonjek a 
Matyáš Dušánek se pochlapili. Lukáš Vrba si 
vzpomněl na proslulý branný den, nasadil 

plynovou masku, jen ty sáčky a zavařovací 
gumičky už nebyly k sehnání. Dominik 
Mervart se přenesl do doby Emila Holuba a 
Erik Fiala retro skupinu skvěle doplnil. 

Text + foto P. Novotná Horká, asistentka 

 

 

  
Děkujeme všem, kdo vyštrachali ve skříni a 
na půdě různé retro hračky, věci a oděvy. 
Bylo to velice  zábavné. O velké přestávce 
žáci chvíli povinně korzovali po chodbě, to 
už jim tak zábavné nepřišlo. ☹ 

Foto z 1. A, 4. A, 7. B 
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Karneval ve školní družině 
V pátek 4. 3. 2022 se ve školních družinách 
a klubu ZŠ Pulická konal karneval pro děti. 
Žáci se od rána těšili z kostýmů Elzy, víly 
Amálky, berušky, mořské panny, piráta, 
Spidermana, kovboje aj. Jelikož se minulý 
rok ani letos neuskutečnil naší školou a 
městem pořádaný karneval v kulturním 
domě v Dobrušce, nechtěli jsme o tuto 
událost ochudit letošní prvňáčky a 
druháčky, tudíž jsme v jednotlivých 
odděleních pro děti připravili alespoň malý 
karnevalový program s hrami a soutěžemi. 
 
V prvním oddělení se tančilo a soutěžilo s 
nafukovacími balónky, s bonbonky na 
provázku a nechyběl ani tanec Macarena či 
hra Taneční sochy. Všichni jsme se dobře 
bavili a doufáme, že příští rok se karneval 
opět uskuteční v kulturním domě, jak jsme 
byli zvyklí z předchozích let. 

  
Za ŠD1 Michaela Hůlková 

 

 

 

 
Foto ze ŠD2 D. Effenberková 

 

V pátek 4. března se uskutečnil po dlouhé 
době školní minikarneval i v ŠD3. Děti si 
vyrobily své vlastní masky - škrabošky, 
které si vyzdobily kamínky a peříčky. 
Soutěžilo se ve školní tělocvičně. Děti se 
rozdělily do tří týmů. V první štafetové 
soutěži museli hráči rovnat hrací kostky od 
jedné do šesti. Druhá soutěž se týkala 
obzvlášť dvou nejlehčích hráčů. Tato 
disciplína se nazývá létající koberec, kdy 
jeden hráč sedí na dece (létajícím koberci) 
a zbývající členové týmu s ním musí projet 
vytyčenou trasu. Poslední dobrovolná 
soutěž proběhla přímo v klubovně. Byla to 
hra, kterou musí znát snad každé dítě, 
židličkovaná. Hrála se tři kola a umístění se 
postupně sčítala. Kdo měl nejnižší počet 
bodů, vyhrál. Vítězkou se stala Vendy 

Pinkavová z 5. třídy 
a vyhrála velký 
kočičí kalendář. Ne 
nadarmo se ale říká: 
sláva vítězům, čest 
poraženým. A tak 
byli odměněni 
všichni zúčastnění.  
 

Napsala děvčata ze 4. 
třídy: Majda Cejnarová, 
Domča Hůlková a Káťa 

Kolářová  
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Čtenáři ve školní družině 
Březen je měsíc knih a naši prvňáčci už 
umějí téměř všechna písmenka. Čtení 
pěkně pilují a zdokonalují se v něm. 
Pohádkové knížky si rádi prohlížejí a už si 
také pár řádků sami přečtou, proto u nás 
ve družině probíhal čtenářský březen. Děti 
si mohly během tohoto měsíce nosit své 
knížky, vyplnily si čtenářský list a ostatním 
sdělily, o čem kniha byla, jak se jim líbila, 
zda ji četly samy, či jim se čtením knihy 
někdo další pomáhal. Zjistili jsme, že každá 
kniha je jiná. Některá obsahuje více 
obrázků, jiná zase méně. Rozdíl vidíme i ve 
velikosti písma a některé knihy jsou 
obsáhlejší, proto mají více stránek. Na 
konci měsíce každý čtenář obdržel malý 
dáreček. Každé úterý a středu o velkých 
přestávkách je otevřena školní knihovna, 
kde si žáci mohou zapůjčit knihy domů. Do 
školy také chodí nabídky knih, které se dají 
objednat přes objednávkové listy u pana 
učitele Frýdy.               M. Hůlková 

 
 

  

Curling a kladkostroj  
Olympiády v curlingu se v ŠD2 účastnilo 24 
dětí a protáhla se na dva měsíce kvůli 
nemocnosti dětí. Ani na slavnostní 
vyhlášení výsledků bohužel nebyly 
všechny... 

1. místo  Effenberková Natálka 
2. místo  Martincová Natálka 
3. místo  Žďárková Nikolka (chybí) 

   
Na druhé fotografii jsou šikovné 
konstruktérky, které postavily funkční 
kladkostroj... Klukům se do dnešního dne 
nic takového nepodařilo! 
 

Poslední foto je po návštěvě tajfunu u 
hřiště gymnázia, kdy nám odložené věci 
z lavičky odnesl na strom a na prašnou 
cestu za plot... Byl asi 5 m vysoký a 
zaregistrovali jsme ho asi na 5 sekund...(ne 
všichni, byli jsme zrovna v zápalu hry na 
umělém hřišti).         D. Effenberková 
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Velikonoční pátračka 
Na poslední den před velikonočními 
prázdninami připravily paní vychovatelky 
pro děti z družiny hru „Velikonoční 
pátračka“. S prvňáčky utvořili dvojice starší 
kamarádi ze čtvrté a třetí třídy, páťáci už 
soutěžili samostatně. V parčíku před 
gymnáziem měly děti za úkol vypátrat 
patnáct schovaných obrázků s velikonoční 
tématikou, do hrací karty si správně zapsat 
kódy a pak už jen rozluštit šifru. 
Kdo zajíčkovi zašeptal do ouška správné 
heslo, mohl si z košíku vytáhnout odměnu. 
Nakonec se to všem dětem podařilo! K 
radosti všech dětí byla odměnou 
čokoládová vajíčka s překvapením. 

  
Kromě karnevalu a Velikonoc jsme měli 
v ŠD3 Zimní olympijské hry - různé závody 
v tělocvičně (paralelní slalom, biatlon, 
hokejový turnaj na  X-boxu). Nejlepší jsou 
na fotce: 1. Jakub Dyntar, 2. Filip Škraněk, 
3. Štěpán Rott, 4. Honza Zelený, všichni ze 
3. třídy. Všechny děti obdržely olympijské 
medaile za účast na hrách. 

Za ŠD3 Magda Hlavsová 

 

Motanice z hodin 3. část 
I přes veškerou snahu učitelů se znalosti 
žákům 2. stupně zase trochu pomotaly.  
 

Největší ne-znalosti byly v zeměpisu: 
Mezi světové přístavy patří Madrid a Notre-
Dame. V Hamburku ústí do Severního moře 
řeka Odra, řeka Dunaj patří do úmoří 
Kaspického a Baltského moře a největší 
jezero Evropy je Balaton. Norskem zase 
prochází pohoří Alpy! Největším 
evropským ložiskem ropy a zemního plynu 
je Turecko. Region, ve kterém žijeme, se 
jmenuje Česká republika. Rozdíl mezi 
rybníkem a jezerem je v tom, že v rybníce 
žije vodník a v jezeře nikdo. 
 

Žáci nezahálejí ani při ostatních 
předmětech: Českým národním stromem 
je prý bříza a líska, státní symboly jsou 
mimo jiné pivo a jídlo. Prezidentská vlajka 
se jinak řekne zase jen prezidentská vlajka 
a mezi korunovační klenoty patří jedna 
koruna, dvě koruny (dvoukoruna) a pět 
korun (pětikoruna). 
 

Už i víme, že teplota tání ledu je kolem 20-
30 °C, druhy motorů jsou dva: tažné a 
nevznětové a inkubační doba nemoci je 
doba, než se vylíhne kuřátko. Neutralizace 
je údajně reakce kyseliny se zásadou, při 
které vždy vzniká sůl dané kyseliny a pepř. 
 

Matematické slovní úlohy o pohybu také 
mají své řešení: „Martin vyjede z bodu A a 
proti němu Ondřej z bodu B. Kde se 
střetnou?“ Odpověď: „No přece 
v nemocnici, když jedou proti sobě.“ 
 

Na závěr ještě výrok učitele: „Dnes jsem 
spal víc než 6 hodin, tak proto jsem tak 
veselej.“  

Zdroj: Blanka Maixnerová a paní asistentka 
Pavlína Novotná Horká. Připravila Madla 
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Patřila jsem do družstva 
olympijských nadějí ČR 

 
Novou tváří naší školy je učitelka Pavla 
Škraňková. Nastoupila v září roku 2021 a 
v tomto školním roce je třídní učitelkou 4. A. 
 

 
 

Do našich rukou se dostala informace, že 
jste chodila na základní školu sem do ZŠ 
Pulické, proto by nás zajímalo, jestli si 
pamatujete na učitele, kteří vás učili? 
Na bezstarostná léta na základní škole 
vzpomínám ráda a na učitele si samozřejmě 
také pamatuji. Téměř polovina současných 
učitelů na druhém stupni učila i mě. Třídní  
učitelkou v 6. a 7. ročníku mi byla paní 
Poulová. Tehdejší vedení školy - pánové 
Hlavsa a Frýda - mně zase dali důvěru a od 
sedmé třídy mi povolili individuální 
vzdělávací plán.  
 

Proč jste potřebovala mít individuální 
plán? 
Cvičila jsem moderní gymnastiku v Hradci 
Králové, kam jsem několikrát týdně musela 
dojíždět na tréninky. Patřila jsem totiž do 
 

 

družstva olympijských nadějí ČR a z Hradce 
si mě trenérky vybraly do tehdejšího 
střediska vrcholového sportu v Praze. To už 
bylo třeba upravit školní docházku. Jeden 
týden jsem chodila do školy v Dobrušce a 
cvičila pod vedením své mamky a druhý 
týden absolvovala celodenní tréninky 
v Praze. Po základní škole bylo mým přáním 
zůstat v Praze a dále cvičit, takže jsem se 
stala studentkou gymnázia v Praze.  
 

Kterou školu jste zvolila po gymnáziu? 
Po gymnáziu jsem studovala cestovní ruch 
a současně FTVS a nakonec Vysokou školu  
pedagogickou na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. Mládí jsem měla pestré a řekla 
bych, že i velmi náročné. Možná i proto 
jsem se ráda vrátila zpět ke své rodině do 
Dobrušky :-) 
 

Kde všude jste učila a co jste učila? 
Učila jsem na základních školách 
v Dobřanech a v Novém Městě nad Metují. 
Vždy na prvním stupni. 
 

Který předmět vás baví učit nejvíce a proč? 
Líbí se mi pestrost výuky na prvním stupni. 
Ráda učím český jazyk a vlastivědu. Vždy 
mě bavila historie a zeměpis.  
 

Jak jste spokojená se třídou, kterou právě 
učíte? 
Učím 4. ročník a své žáky mohu převážně 
chválit :-). 
 

Jak se vám učilo online? 
Online výuka byla náročná pro všechny - 
učitele, děti i rodiče. Snad už se nám toto 
období nebude opakovat.  
 

Co vy a moderní gymnastika? 
Vše kolem gymnastiky byl můj svět. Po 
ukončení aktivní činnosti ve vrcholovém 
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sportu jsem se začala věnovat trénování a 
studiu trenérství na FTVS v Praze. 
Spolupracovala jsem s katedrou 
gymnastiky a Českým svazem moderní 
gymnastiky při vytváření závodního 
programu a sestav, podle kterých cvičí 
gymnastky v celé ČR dodnes. Nyní jsem 
z časových důvodů  veškeré trenérské 
aktivity v gymnastice přerušila a pomáhám 
pouze dobrušskému oddílu při organizaci a 
rozhodování na závodech.  
 

Jak trávíte čas mimo školu?  
 Volný čas trávím s rodinou. Plány na své 
aktivity mám, ale na ty se dostane až za pár 
let. 
 

Děkujeme za rozhovor. 
Anet 

     

Malí herci 
V rubrice, kde se věnujeme zajímavým 
žákům školy, jsme si tentokrát povídali 
s dětmi ze čtvrté třídy, které pravidelně 
navštěvují dramatický kroužek v Základní 
umělecké škole v Dobrušce. Je to Majda 
Cejnarová, Jáchym Lejp, Dominika Hůlková, 
Richard Galko a Michal Vida. 
 

Jak dlouho už hrajete jako herci? 
Dominika 4 roky, kluci 2 roky a Majda hraje 
prvním rokem. 
Baví vás to?  
Anoo, a moc! 
Chtěli byste se tím někdy v budoucnu živit, 
tedy chtěli byste být hercem?  
Ano, chtěli bychom hrát třeba ve filmu. 
Scházíte se v zušce? 
Ano, všichni spolu. 
Kdo vás vede? 

Na dramatický kroužek máme stejného 
učitele Jana Holka. 
Stalo se vám někdy něco trapného při 
hraní?  
Jáchym: Nejhorší trapas pro mě asi byl, 
když mi spadly kalhoty. 
Podporuje vás někdo z rodiny?  
Naši rodiče se chodí dívat na naše 
představení, takže ano. 
Co bylo vaše nejúspěšnější divadlo? 
Malý princ a teď Dva tovaryši. 
Jste v dobrém kolektivu?  
Všichni se spolu bavíme a máme dobré 
vztahy. Jsme dobří kamarádi. 
Děláte kromě herectví ještě něco jiného? 
Majda: Já chodím na volejbal a hraju na 
klavír. Jáchym hraje na bicí a Michal chodí 
na skaut. 
Jste jediní z rodiny s tímhle koníčkem?  
Ano, nikdo jiný se tím nezabývá. 
Kdy máte nejbližší představení? 
Čeká nás představení s názvem Dva 
tovaryši. Měli jsme ho hrát v pondělí 28. 3., 
ale kvůli absenci jednoho z herců se 
odložilo o týden později na 4. dubna. Máme 
velmi zajímavé role: Jáchym hraje Jožina 
(chudý tovaryš), Richard je král, Dominika 
hraje čarodějnici Bělu, Majda princeznu a 
Michal Lucifera. 

Připravila Nell:D  

V pondělí 4.4. proběhlo v ZUŠ představení 
Dva tovaryši (foto M. Hůlková) 
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Tajenka 
Řešení na str. 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké větvičky patří do vázy? 
Co se plete na Velikonoce? 
Která kytka roste na jaře spolu se sněženkou? 
Co se slavilo letos 17. dubna? 
Co se na jaře prodlužuje? 
Co barvíme a dáváme koledníkům? 
Připravila slanina 

Řešení na str. 27 

 

 

 

 

 

Hluční pávi 
Na louce jsou krávy, 
vedle křičí pávi. 
Když pávi moc křičí, 
flákneme je tyčí. 
Když pávi řvou jak opice, 
radši koupím slepice. 
Z těch je aspoň užitek, 
a neřvou jak dobytek. 
      Oliver K., 7. B 
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Vesmírný kvíz 
1) Co je Slunce? 
a)  planeta 
b)  koule 
c)  hvězda 
 
2) Kolik je planet ve 
sluneční soustavě? 
a) 8 
b) 9 
b)1000 
 
3) Největší planeta 
sluneční soustavy? 
a) Merkur 
b) Jupiter 
c) Saturn  
 
4) Nejmenší planeta sluneční 
soustavy? 
a) Merkur 
b) Pluto 
c) Uran 
 
5) Kolik měsíců má Jupiter? 
a) 79 
b) 82 
c) 1 
 
6) Které planetě se říká 
„rudá planeta”? 
a) Neptunu 
b) Venuši 
c) Marsu 
 
7) Jak se jmenuje 
galaxie, ve které žijeme? 
a) Jogurtová cesta 
b) Mléčná dráha 
c) Máselná silnice 

Kreslený vtip 
Tentokrát s nám sešel jeden vtip ve dvou 
zpracováních.  

 
 
 
 
 
 

Autorky vtipů: Nat, 
Adriana Bundalová. 

Obrázek: Jolana Fléglová 
Řešení kvízu na str. 27:  
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Vtipy 
Syn s otcem jdou do ZOO. Tati, proč na nás 
ta gorila tak divně čumí? Ticho, synu, jsem 
teprve u pokladny. 
 

Blondýnka: „V knihkupectví jsem viděla 
knihu Jak se zbavit 50 % problémů, tak jsem 
si koupila hned dvě.“ 
 

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." 
 

Stojí plešatý chlap před zrcadlem, hladí si 
plešku a říká: „Vidíš, Pepo, 40 let na krku a 
žádnej šedej vlas!“ 
 

Víte, jak se říká Arabovi, který se rád směje? 
Hahamed. 
 

Milý deníku, dnes jsem dostala svoji první 
výplatu a pochopila jsem, že se musím 
hodně dobře vdát.   Sychr 

Poznáš písničku? 

 
1. Eva Tačíková 

 
2. Zuzana Marešová  
Řešení na straně 27 

Najdi 8 rozdílů 
Magdik, řešení na str. 27 
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Poznáš písničku? 

   
Anna Čechovská, Katrin Tobiášková, Ondra Vaněk 
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 Řešení: 
Tajenka ze str. 24: KOLEDA (kočičky – pomlázka – bledule –  

Velikonoce – dny – vajíčka) 
Vesmírný kvíz ze str. 25: 1c, 2a, 3b, 4a, 5a, 6c, 7b  
Poznáš písničku? str. 26: 1. Kočka leze dírou, pes oknem, 

  2. Jede, jede mašinka 
Rozdíly ze str. 26: pohled králíka, ucho králíka, kroužky na vajíčku,  

počet teček na vajíčku, čárky na vajíčku, mašle, 
 zvadlá kytka, listy na kytce 

Poznáš písničku? str. 27:  
Kočka na okně, Máme doma kočku (Pokáč), Malé kotě 

 
   

http://www.zspulicka.cz/
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Jarní anketa 
Kde jsi strávil jarní prázdniny? 

 

 
 

Proč se těšíš na jaro? 

 
 

Které velikonoční zvyky máte u vás doma? 

 

Ankety se zúčastnilo 83 žáků školy 

(což je o 21 méně než minule). 
 

Účast za jednotlivé třídy:  
3.A ….16%  4.A ….  0%  5.A ….26%   
6.A ….38%  6.B ….45%  7.A ….39%  
7.B ….42%  8.A ….79% 9.A ….36% 
9.B ….25% 
 

Z názorů žáků:  
Kde tráví ještě žáci jarní prázdniny? 
V Pardubicích v aquaparku, v hotelu 
s rodinou, s kamarády, na různých výletech.  
 

Co žáci uváděli jako jiný důvod, proč se těší 
na jaro? 
Na jaro se celkem těším, mám moc ráda 
slunce, ale mám alergii na pyl, takže si to asi 
moc neužiju. 

Můžu být víc na zahradě. 

Můžu rybařit. 

Těším se na krásné večerní západy slunce. 

Mohu chodit do venkovního bazénu. 

Můžu jezdit na kole. 
 

Co jsme se dozvěděli o velikonočních 
zvycích žáků? 
Pečeme i mazanec, vajíčka barvíme 
v cibulových slupkách a barvíme košilkami. 

Vajíčka barvíme pomocí červené řepy a 
slupek cibule. Pečeme mazanec. 

Pečeme beránka, bavíme vajíčka a pleteme 
pomlázku. 

Velikonoce nemám rád protože tloustnu. 

Pečení perníčků. 

Velký úklid. 

Velikonoční výzdoba.  

Polévání čela studenou vodou. 

Pečeme beránka, bavíme vajíčka a pleteme 
pomlázku. 


