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Milí čtenáři, 
vyšlo čtvrté, poslední číslo 16. ročníku školních časopisů naší školy. V tomto čísle 
se můžete těšit opět na rozhovory ze všech tříd, uvidíte, jak roste hala, zjistíte, co 
dělají děti ve školní družině. Dále si můžete vyzkoušet kvíz a přečíst si motanice, 
tedy to, co děti vymyslely. Nebudou chybět ani obrázky, vtipy a tajenka. 
Z pravidelných rubrik pro vás máme naši anketu, článek o zabavování věcí a o 
zajímavých žácích školy. Sérii našich rozhovorů jsme zakončili skvělým povídáním 
s paní učitelkou Maixnerovou a paní asistentkou Novotnou Horkou. 

                                         Pěkné čtení přejí za celou redakci Anet, Nell:D a Slanina 

 

 

 

Co byste o nás měli vědět 
aneb redakce se představuje 
 
 
 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zdravím, 
jmenuji se Sabina Hašková a je mi čtrnáct 
let. Mám ráda plavání, hudbu a házenou, 
ale nemám ráda  olivy a čokoládu. 
Nepřežila bych bez rodiny a přátel, ale 
klidně bych se obešla bez mobilu. Budu se 
podepisovat jako Slanina. 
 
Ahooj,  
jmenuji se Nella Felcmanová a je mi 
čtrnáct let. Mám ráda hudbu a celkově 
umění. Nemusím společnost a sladké, ale 
neobešla bych se bez mobilu. Podepisovat 
se budu jako Nell:D. 
 

Zdravím, 
jmenuji se Aneta Zrzavá a je mi čtrnáct let. 
Mám ráda malování, zimní sporty, ale 
nemám ráda neohlášené testy. Nepřežila 
bych bez přátel a bez rodiny, ale klidně 
bych přežila bez mobilu. Budu se 
podepisovat Anet. 
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1. A – Život ve tmě 
Po velmi dlouhé době, co paní učitelka 
Schmoranzová učí první třídu, se povedlo 
probrat v matematice i v českém jazyce 
všechno, co mělo, takhle brzy. Paní 
učitelka má v plánu opakovat a rozšiřovat 
učivo v rámci možností. Děti si užily 
koncert ZUŠ Bandu, den IZS a těší se na 
výlet do Častolovic. V městské knihovně se 
budou prvňáci pasovat na čtenáře a 
možná proběhne i nějaká akce v muzeu 
koncem června.  
Prvňáci se účastnili projektu Život ve tmě, 
který se dětem velmi líbil. Děti si zkoušely 
na stanovištích, jaké to je nemít zrak a co 
vše musí nevidomý člověk zvládnout. 
Největší úspěch měli vodicí psi paní 
Moravcové. 

Podklady a foto p. uč. Schmoranzová 

 

 
 

 

 

Letní povídání 
s Lukášem Baláčkem 

Dodržel jsi akci bláznivé ponožky? 
Ano, vzal jsem si ponožky s dinosaury.  

Hraješ počítačové hry? 
Ne, ale hraju si s hračkami. 

Umíš plavat? Máte doma bazén? 
Ano. Doma bazén nemáme, ale na chatě 

ano. 

Kam chodíš plavat? 
Chodím na plavání do Dobrušky. 

Která je tvoje oblíbená příchuť zmrzliny? 
Jahodová. 

Těšíš se na léto a proč? 
Ano, budu sbírat pampelišky a dělat med. 

Co zajímavého plánuješ na prázdniny? 
Pojedeme někam na dovolenou. 

Jaké jsou tvoje vysněné prázdniny? 
Jet na chatu. 

 
Anet 
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2. A – Těší se na prázdniny 

Den bláznivých ponožek – 11. 5. – všichni 
se zapojili, někteří v ponožkách 
koupených, někteří ve vlastnoručně 
dozdobených (foto str. 16). 
Akce Život ve tmě – 13. 5. - děti se na 
hřišti ve skupinkách přesouvaly 
k jednotlivým stanovištím, kde se 
dozvídaly od pořadatelů mnoho 
zajímavostí o tom, jak se dá pomocí 
různých pomůcek život nevidomým 
usnadnit. Vyzkoušely si chůzi se slepeckou 
holí, psát na slepeckém stroji, počítat 
peníze, i když na ně neviděly, nalévat vodu 
do hrnečku, ale také se mohly pomazlit se 
slepeckými psy, což byl asi zážitek 
nejmilejší…  
Druháci mají za sebou koncert ZUŠ (26. 5.) 
a Den IZS (3. 6). Na školní výlet pojedou do 
Častolovic 10. 6. 
Cvičí již venku, když počasí přeje. Kreslí, 
malují, vyrábí, zkouší scénář Pyšný banán, 
který děti moc baví. 
V matematice už zvládají násobilku do 5, 
v českém jazyce už umí správně napsat i 
vlastní jména, určují některé slovní druhy 
a opakují, opakují, aby ve třetí třídě bez 
problémů pokračovali v získávání dalších 
vědomostí. 
A moc se těší na prázdniny! 

  

 

Předprázdninové povídání 
s Honzou Huškem 

Dodržel jsi akci „bláznivé ponožky“? 
Ano, měl jsem každou ponožku jinou. 

Hraješ počítačové hry?  
Hraju Minecraft. 

Umíš plavat? Máte doma bazén? 
Plavat umím a bazén máme nově 

postavený na zahradě. 

Popřípadě kam se chodíte koupat? 
Když jsme bazén ještě neměli, tak jsme 

chodili na koupaliště. 

Která je tvá oblíbená příchuť zmrzliny? 
Určitě vanilková. 

Těšíš se na léto? 
Těším, protože budou prázdniny. 

Co zajímavého plánuješ na prázdniny? 
Pojedeme do termálů a na různé výlety. 

Jaké jsou tvé vysněné prázdniny? 
Rád bych se podíval na nějaký mrakodrap. 

 

 
 

Nell:D  

 
Podklady a foto p. uč. Netíková  
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3. A – Den Země a legrační 
ponožky  
Dne 22. 4. byla 3. A pozvána do DDM, kde 
pro nás přichystali program ke Dni Země. 
Děti se moc těšily, i samotná cesta byla 
jedno velké dobrodružství. Po příchodu se 
měly rozdělit do dvou skupin. Jedna šla 
prozkoumávat pomůcky pro včelaření a 
včelař pan Štěpán je seznámil s mnoha 
užitečnými informacemi. Nějaké činnosti si 
mohly i vyzkoušet, např. používání dýmáku 
nebo zpevnění plástu v rámku. Druhá 
skupinka se ještě rozdělila a třeťáci plnili 
zábavnou formou různé přírodovědné 
úkoly.   

Podklady a foto z DDM  
a ze dne bláznivých ponožek p. uč. Bílková 

 
 

 

Letní povídání 
s Adélou Polovou 

Dodržela jsi akci „bláznivé ponožky”?  
Ano, vzala jsem si Harry Potter ponožky. 

Hraješ počítačové hry?  
Ano, hraju. Moje oblíbená hra je 

Minecraft. 
Umíš plavat? Kam chodíš plavat?  

Ano, umím. Bazén mám doma.  

Která je tvoje nejoblíbenější zmrzlina? 
Citronová. 

Těšíš se na léto a proč?  
Těším se, protože budu moct plavat 

v bazénu. 

Co zajímavého plánuješ na prázdniny? 
                   Pojedeme do Chorvatska.  

 
Adamッ 
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4. A – Poznávání rostlin  
Den Země - rybičky v Mělčanech  
Cílem projektu bylo vypouštění mladých 
pstruhů do Zlatého potoka. Pro děti bylo 
velkým zážitkem pohybovat se v blízkosti 
vody, sledovat pohyb malých pstruhů 
v tekoucí vodě. Některé děti měly možnost 
si na živou rybu poprvé sáhnout vlastníma 
rukama. Nechybělo ani připravené 
občerstvení v podobě opékání buřtů a 
soutěž s drobnou odměnou. Celý den si 
všichni moc užili! Díky těmto akcím se děti 
učí poznávat přírodu a chovat se k přírodě 
zodpovědně.  
 

Žáci 9. ročníku pod vedením paní učitelky 
Blanky Maixnerové si pro čtvrťáky 
nachystali dva projekty.  

Poznávání jarních rostlin 
V přírodovědě se čtvrťáci učili poznávat 
rostliny kvetoucí na jaře. Své znalosti si 
mohli vyzkoušet při poznávačce rostlin, 
které byly nachystané ve skleničkách a 
jejichž názvy si zapisovali na papír. 
Nechybělo ani závěrečné vyhodnocení a 
ocenění práce všech žáků.  

Projekt VODA 
Voda a její skupenství, rozpouštění látek 
ve vodě, koloběh vody, filtrace… To jsou 
některé z pokusů, které pro čtvrťáky opět 
nachystali deváťáci. Plnění úkolů a 
pozorování pokusů bylo pro děti zábavné a 
poučné.  
Čtvrťáci jsou rádi, že si mohli vyzkoušet 
spolupráci se spolužáky, které každý den 
potkávají na školní chodbě. Přijdou jim už 
moc velcí a mají z nich respekt. Nyní měli 
možnost ukázat, že jsou to fajn mladí lidé, 
kteří myslí na své mladší spolužáky a 
kterých se nikdo nemusí bát!  :-) 

Podklady a foto p. uč. Škraňková 

 

Letní povídání 
s Klárkou Novotnou 

Dodržela jsi akci bláznivé ponožky? 
 Ano, jednu bílou a druhou tyrkysovou. 

Hraješ počítačové hry? Která je tvoje 
oblíbená? 

Ano, Minecraft. 

Umíš plavat? Máte doma bazén? 
Plavat umím, bazén nemáme. 

Která je tvoje oblíbená zmrzlina? 
Jahodová. 

Co zajímavého plánuješ na prázdniny? 
Dovolenou v Českém Krumlově. 

 
Madla  
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5. A – Kinball  
Dne 19. dubna se 13 žákyň zúčastnilo 
přijímacího řízení na gymnázium 
v Dobrušce. Pět jich bylo nakonec přijato. 
Do šestých tříd tak bude pokračovat 22 
páťáků, kteří se rozdělí na dvě části. Přidá 
se k nim 19 žáků z okolních škol a vzniknou 
tak dvě šesté třídy o počtu 20 a 21 žáků.  

13. května byli páťáci pozváni na akci 
o životě nevidomých lidí a psů na hřišti za 
gymnáziem. Bylo tam šest stanovišť, kde 
se žáci seznámili s nelehkým životem 
nevidomých lidí. Také se dozvěděli, jaké 
pomůcky používají psi.  

Žáci o tělocviku hrají hru kinball. Tato hra 
spočívá v tom, že se proti sobě postaví tři 
barevně odlišené týmy. Těmito barvami 
jsou červená, modrá a bílá. Každý tým má 
4 hráče, kteří se snaží, aby se míč nedotkl 
země. Žáci si také přejí, aby měli ve škole 
míče na kinball.   

Podklady a foto paní učitelka J. Pultarová  

 

 

Letní povídání 
s Lukášem Hartmanem  

Držel jsi akci bláznivé ponožky?  
Jaké sis vzal?  
Ano, Dedoles. 

Hraješ nějaké počítačové hry?  
Ne, nehraju.  

Umíš plavat? Máte doma bazén? 
Umím plavat, bazén doma nemáme.  

Kam chodíš plavat?  
Chodím plavat na bazén v Dobrušce.  

Jaká je tvoje oblíbená příchuť zmrzliny?  
Melounová.  

Těšíš se na léto a proč?  
Ano, protože budou prázdniny.  

Co zajímavého plánuješ na prázdniny?  
Nic zajímavého.  

Jaké jsou tvoje vysněné prázdniny?  
Chtěl bych se podívat do Itálie.  

 
Slanina 
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6. A – Atletický den 
Dne 26. května šli šesťáci společně 
s ostatními třídami na koncert ZUŠ. Šesťáci 
popisují své oblíbené zpěváky a písně:  

Koncert byl vynikající, hlavně byla dobrá 
atmosféra a hodně mě to bavilo. Zpíval 
jsem s nimi a mávali jsme telefony se 
světly, byla na tom celá škola. Nejvíce se 
mi líbil Dan, zpíval moc hezky, ale nebyla 
tam rocková hudba, kterou mám rád. 
Vystupovalo 16 lidí, byli tři bubeníci a 
s jedním jsem hrál fotbal. Koncert se konal 
v kině v Dobrušce.         MH 
 
Koncert ZUŠ byl velice zajímavý. Dětem ze 
ZUŠ se to moc povedlo a my všichni si to 
moc užili. Na pódiu se nám představili tři 
lidé ve hře na bicí, také čtyři lidé ve hře na 
saxofon a jeden ve hře na trubku. 
Vystupovali také dva kytaristi na elektrické 
kytary a dva keyboardy a nesmíme 
zapomenout na tři zpěváky, kteří 
nádherně zpívali. Nejvíce oblíbená byla 
skladba Pátá. Všem se to moc líbilo.        JV 
 
Dne 24. května jsme šli na atletický 
stadion. Nejdříve jsme vrhali tříkilovou 
koulí, pak jsme šli na běh osmistovky. Ta 
podle mě byla nejvíce vysilující. Pak jsme 
měli svačinu. 
Následovala výš-
ka, ta mě nejvíce 
bavila. Vše jsme 
zakončili štafe-
tou. Počasí nám 
vyšlo pěkně, hlá-
sili, že bude pr-
šet, ale nakonec 
bylo pěkně.      JF 
 

 

 

 

Letní povídání 
s Klárou Novotnou 

Dodržela jsi akci bláznivé ponožky? 
Ne, nedodržela. 

Která je tvá nejoblíbenější zmrzlina? 
Vanilková a čokoládová. 

Těšíš se na léto a proč?  
Jo, bude teplo a volno. 

Co zajímavého plánuješ na prázdniny?  
Pojedu na tábor.  

Jaké jsou tvé vysněné prázdniny? 
Chtěla bych jet k moři. 

Máte doma bazén? 
Nemáme, ale jezdíme do Dobrušky. 

 
Nat 

Foto z přednášky o dospívání 
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6. B – Dospívání 
Na školní výlet pojedeme na chatu 
Bedřichovku. Budeme tam spát jednu noc 
a budeme chodit na trochu větší 
procházky. Tentokrát tam žádná diskotéka 
nebude, ale jsem ráda, že někam 
pojedeme, a ještě přes noc. V páté třídě 
jsme nikam přes noc nejeli. Těšíme se.   KT 
 
Šesťáci měli dvě hodiny přednášku o 
dospívání. Přednášku vedl Daniel Horák, 
kterého znají z Vješáku. Popisují, jak pan 
Horák nakreslil na tabuli ostrov, kde jsou 
šesťáci a jedna palma. Nazval to „Dětství“.  
Pak z ostrova pluli na loďce po moři, kolem 
kroužili žraloci. Ti představovali problémy 
a neúspěch. A to je doba dospívání. Na 
konci narazili na pevninu, co se nazývá 
„Dospělost“. To ukončilo jejich cestu. 
Přednáška byla zajímavá a poučná.          ET 
 
Při výtvarné výchově jsme kreslili české 
osobnosti. Podmínka byla taková, že jsme 
to museli udělat černobílé. Každý dělal 
prezidenty, zpěváky, jen já jediný jsem 
udělal spisovatelku. Vybral jsem si Boženu 
Němcovou, českou spisovatelku, která 
napsala např. knihu Babička. Myslím, že se 
mi obrázek povedl. Dostal jsem 1* a jsem 
na něj pyšný. Bylo to sice netradiční téma, 
ale i tak jsem si to užil.          DM 

 

 

Letní povídání 

s Vojtěchem Domorádem 
Hraješ počítačové hry? 

Ano. 

Která je tvoje oblíbená? 
WRC10 Rally. 

Umíš plavat? 
Ano, umím. 

Která je tvoje oblíbená příchuť zmrzliny? 
Vanilka. 

Proč se těšíš se na léto? 
Protože bude teplo. 

 
Lia   
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7. A – Formule jsou hotové  
Při tělocviku hrajeme kickball. Je to 
celkem zábavná hra a baví skoro všechny 
žáky. V úterý 24. 5. jsme měli atletický den 
na stadionu. Vyzkoušeli jsme si běhání 
štafety, vrh koulí, běh na 800 m a skok do 
výšky. Všichni jsme si to užili. Počasí bylo 
příjemné – ani vedro, ani zima. 
 
Při výtvarné výchově jsme pracovali 
s barevným papírem, ze kterého jsme 
skládali různé tvary. Ze vzniklých tvarů 
jsme vytvořili ptáčky a nalepili je. 
 
Při pracovních činnostech jsme vyráběli 
dřevěnou formuli. Byla to práce velmi 
zdlouhavá. Nakonec jsme ji však všichni 
zvládli. Museli jsme vše dobře naměřit a 
poté uříznout. Dále se slepovalo a nakonec 
barvilo. Mohli jsme si na formuli nalepit i 
samolepku. Auto je hotové a prohlédnout 
si je můžete ve vestibulu. Svoje zkušenosti 
jsme využili také při slohu, protože jsme 
psali práci popis pracovního postupu právě 
o výrobě formule. 
Nyní vyrábíme čápa. Také ze dřeva. 
Můžeme ho potom pověsit a vytvoří 
výzdobu balkonu nebo terasy.  
 

 
Foto z výstavy formulí ve vestibulu školy 

Obrázek Antonín Marek 

 

Letní povídání se Sárou 
Michalíkovou 

Těšíš se na léto a proč? 
Těším se, protože nebude škola. 

Co zajímavého plánuješ na léto? 
Pojedeme na vodu s rodinou. 

Kam by ses chtěla podívat o prázdninách 
a proč? 

Do Londýna, protože je tam pěkně. 

 
lukyn 
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7. B – Výlet do Jinolic 

Do 7. B přibyla nová žákyně Kateřina 
Debelková. Přestoupila ze ZŠ F. Kupky. 
Káťa se zde cítí velice dobře, třída ji přijala, 
spolužáci jsou milí a učitelé na ni berou 
ohled. Dokonce si oblíbila mnoho dalších 
vyučovacích předmětů. Líbí se jí i jídelna, 
sice je malá, ale domů už Katka hladová 
nechodí. Tak snad spokojenost vydrží. 
 
7. B se chystá na výlet do Jinolic. Po velmi 
dlouhé době plánují konečně dvoudenní 
akci. Je škoda, že nepojedou všichni 
sedmáci. Těší se nejen na cestu vlakem, 
ale i na túru, která je čeká a nemine v 
krásném prostředí Prachovských skal. Obě 
sedmičky mají mezi sebou dobré a 
přátelské vztahy, proto podnikají většinu 
akcí společně. 

  
V zeměpisu cestují křížem krážem po Asii. 
Tomuto světadílu se budou věnovat po 
zbytek školního roku. Kromě zápisků 
pracují s mapami. Mají za sebou Čínu a 
nyní jsou v Japonsku. 
 
7. B se ve fyzice zabývá světelnými jevy. 
Mluvili už i o rovinných zrcadlech. Paní 
učitelka jim přinesla některá ukázat, a tak 
sami vyvodili vlastnosti. Poznali i další 
druhy zrcadel, jako například kulová. 
V příštích hodinách 7. B čekají čočky. Mají 
se jistě na co těšit. 
 
V pátek 3. června byli spolu s ostatními 
žáky školy na branné akci na náměstí 
v Dobrušce. V pondělí 6. června jeli 
sedmáci do Rychnova do automobilky na 
DNY TECHNIKY (viz foto paní Váradiové).

 

Letní povídání 
s Danem Pinkavou 

Dodržel jsi akci bláznivé ponožky? 
Ne, nedodržel. 

Máš nějakou oblíbenou počítačovou hru? 
Call of duty warzone. 

Která je tvoje oblíbená příchuť zmrzliny? 
Jahodová. 

Proč se těšíš se na léto? 
Těším se, protože bude konec školy a 

pojedu na tábor. 

 
Sýchr 
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8. A –  Létající vrtulka 
V pátek 20. května jsme kvůli suplování 
měli dvě náhradní matematiky a fyziky. 
První hodinu fyziky jsme se rozdělili do 
skupin a stavěli jsme ze speciálních 
stavebnic malé elektrické obvody. Pokud 
jsme je postavili správně, mohla se nám 
rozsvítit žárovka, zapnout reproduktor 
nebo roztočit vrtulka. Některým žákům se 
povedlo i vrtulku vymrštit do vzduchu a 
z třídy se rázem stalo bojiště. Vzduchem 
létaly vrtulky a řinčely reproduktory. 
Druhou hodinu fyziky jsme zase počítali 
klasické elektrické obvody.  
 

Naše třída na akce moc nechodí, ale ve 
čtvrtek 26. května jsme jako většina tříd šli 
na vystoupení ZUŠ. Ráno jsme se sešli ve 
vestibulu, spočítali jsme se a vyrazili s paní 
učitelkou Kučerovou, která nás měla na 
starost, do kina.  Kapela hrála moc hezky a 
celé vystoupení bylo celkově dobré. 
Všechny ostatní třídy to prožívaly až na 
nás.  
 

22. června pojedeme do Litic na 
dvoudenní výlet, půjdeme se podívat na 
noční prohlídku hradu. 

Projekt z hodin estetické výchovy 
 

 

 

Letní povídání 
s Viktorem Slavíkem 

Dodržel jsi akci bláznivé ponožky? 
Ne, byl jsem nemocný. 

Hraješ počítačové hry? 
Ano, hraju. 

Která je tvoje nejoblíbenější? 
Moje nejoblíbenější hra je Fortnite. 

Která je tvoje nejoblíbenější zmrzlina? 
Nejraději mám čokoládovou.   

Máte doma bazén? 
Ano, máme. 

 
 Lůďa 
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9. A – Diskotéka ve vlaku 
Nedávno byla 9. A na raftech. Odjíždělo se 
18. května a vraceli se 20. května. Pan 
učitel Macek byl příjemně naladěn a paní 
Hepnarová krásná jako vždy. Cesta vlakem 
vůbec nebyla nudná. Hrálo se na ukulele a 
celou cestu bylo o čem povídat. Když se 
někam šlo, tak se zase pouštěly písničky na 
repráku. Pouštěly se samé kvalitky od 
ACDC atd. Dokonce i pan učitel Macek 
něco málo zazpíval. 
Druhý den jsme jeli na rafty a zpátky do 
kempu jsme jeli na koloběžkách. V kempu 
byla ještě jiná devátá třída z Liberce.  
Popovídali jsme si a kluci s nimi hráli fotbal 
a samozřejmě vyhrála naše třída. V pátek 
jsme přijeli do Opočna okolo druhé 
hodiny. Pan učitel Macek a paní učitelka 
Hepnarová na nás byli moc hodní a užili 
jsme si to s nimi. Doufáme, že jsou jako my 
rádi, že tam byli s námi. 

24. května jsme se ráno sešli o půl osmé, 
abychom připravili stadion pro atletický 
den šestých a sedmých tříd. Celkem nás 
bylo sedm. Jako hlavní disciplíny se vybraly 
běh na 12 minut, skok do výšky, vrh koulí a 
štafeta. Rozdělili jsme se na jednotlivá 
stanoviště, kde se třídy střídaly. Nakonec 
jsme skončili u výšky. Vždy jsme dané 
skupince vysvětlili, jak mají skočit, a dali 
jsme jí více pokusů. 

 

 

Letní povídání 
s Matyášem Stonjekem 

Dodržel jsi akci „bláznivé ponožky“? 
Nedodržel. 

Hraješ počítačové hry? 
Nehraju žádné. 

Umíš plavat? Máte doma bazén? 
Plavat umím, bazén nemáme. 

Který je tvůj oblíbený nanuk nebo 
zmrzlina? 

Nevím. 

Těšíš se na léto? 
Asi těším. 

Co zajímavého plánuješ na prázdniny? 
Chodit do fitka. 

Jak by vypadaly tvoje vysněné prázdniny? 
Mít pokoj. 

 
Magdik 
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9. B – Závěrečné práce  
Jako každé deváťáky tak i nás čekala 
obhajoba svých závěrečných prací. Na 
závěrečných pracích jsme pracovali už od 
října. Dlouho jsme se na to připravovali a 
5. 5. 2022 jsme se všichni sešli ve třídě 
212. Už tu bylo to, čeho jsme se všichni 
báli. Hned od 8:00 jsme začali prezentovat. 
Pro každého z nás to bylo dost těžké, ale 
všichni jsme to velice dobře zvládli. Docela 
i dost brzy a pak jsme každý z nás mohl jít 
domů. Hlavně jsme si všichni oddychli, že 
to máme konečně za sebou. 

           Tereza Š. 

Už od září jsme připravovali naše 
závěrečné práce. V konečné verzi jsme 
měli mít minimálně 1500 slov a maximálně 
3000 slov. Někteří však měli slov málo a 
někdo moc. Po dokončení prezentace jsme 
nacvičovali obhajobu a 5. května jsme 
slavnostně přišli do školy prezentovat 
žákům 8. ročníku, spolužákům a učitelům. 
Bohužel se někteří učitelé nemohli 
zúčastnit z důvodu nemoci. Jakmile jsme 
zkontrolovali, zda je vše v pořádku, tak 
jsme mohli začít. Menší nepříjemností byla 
nefunkční tužka, snímky prezentace 
musela chvilku přepínat učitelka. Nakonec 
jsme to ale všichni zvládli!  

          Samantha B. 
Foto z třídenního vodáckého kurzu 1.- 3. 6. 

 

Letní povídání 
s Adélou Moravcovou 

Těšíš se na léto? 
Jo, těším, bude volno a bude po škole. 

Co zajímavého plánuješ na prázdniny? 
Dovolenou u moře. 

Kam by ses chtěla podívat o prázdninách?  
Do Řecka a na Slovensko. 

Těšíš se na střední do prváku? 
Ano. 

Jsi spokojená se školou, na kterou ses 
dostala? 

Ano, velmi moc. 

 
Ben 
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Zajímavé zabavené věci (3) 
Exekutoři zabavují věci. A tak nás napadlo: 
zabavili vám učitelé taky někdy něco? Ve 
třetím pokračování této rubriky se 
dozvíme, co zabavila paní učitelka Jarmila 
Matyasiková. 
 
Co bylo to nejzajímavější, co jste za celou 
dobu, co učíte, zabavila? 
Za tu moji dobu, co učím, jsem zabavila 
figurky, míčky různých velikostí, sady 
škrabátek, korálky a sluchátka, která ale 
bohužel nehrála. 
 
Co bylo zabaveno Vám, když jste chodila 
do školy? 
Když jsme mívali chemická praktika, měli 
jsme si přinést trochu alkoholu, konkrétně 
pampeliškové víno, na určení procenta 
etanolu. 
 
Stala se Vám nějaká zajímavá historka 
spojená se zabavováním? 
Asi ne. Ale zajímavé je, že se nikdo o 
zabavené předměty za ta léta nepřihlásil. 

Nell:D  

 

 

Jak roste hala 
Jak jste mohli vidět, halu už zedníci 
postavili a teď pracují uvnitř. Začátkem 
června se bude pokládat podlaha. Dělají se 
obklady v šatnách a na WC. Už pracují i na 
tribunách. Už se těšíme, až si budeme 
moci zacvičit v nové hale. 

          Informace: paní ředitelka Petráčková 
Lia 

 
16. května 2022 

 
31. května 2022 (dvě fotografie) 
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Den bláznivých ponožek 
11. května proběhl další ze dnů projektu 
HRDÁ ŠKOLA. Další fotky najdete u zpráv 
ze 2., 3. a 5. třídy. 

 
2. A 

 
7. B 

 
4. A 

Houslista Jaroslav Vogl 
Prvního května odpoledne proběhly oslavy 
padesátiletého výročí od otevření expozice 
v rodném domku F. V. Heka (F. L. Věka). 
Přítomno bylo velké množství návštěvníků. 
Mezi nimi byli i herci ze seriálu F. L. Věk: 
seriálová Márinka Eva Vosková, herecká 
legenda Jaroslav Satoranský, který před 
více než padesáti lety ztvárnil Věkova 
přítele Jana Theobalda Helda, a také dva 
představitelé malého Františka Věka – 
Jindřich Hrdý a Jan Bösser.  
Program začal kulturním pořadem, ve 
kterém vystoupil také žák naší školy 
Jaroslav Vogl ze 3. A. Sklidil potlesk 
přítomných za houslový přednes 
Mozartovy Májové písně za doprovodu 
pana Lukáše Koblásy. 

Podklady Josef Frýda, foto Dobrušský zpravodaj 
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Motanice z hodin  
4. část 
 

Konec letošního školního roku se blíží. 
Všichni jsou myšlenkami už na 
prázdninách a je to znát. Mezi nejlepší 
motanice patří informace od žáků: 
 

V České republice je 14 krajů, z toho 
některé se prý jmenují Krkonožský nebo 
Šumavský kraj. Do chráněné krajinné 
oblasti ve Středočeském kraji patří 
Rakousko-Uhersko a Karlův most. Na jihu 
Čech (hlavně kolem Třeboně) je především 
hodně potoků a až pojedete do Jihlavy, tak 
se určitě zastavte v nedalekém Babiččině 
údolí. Je tam krásně a tu a tam se prolétne 
dvoukřídlý hmyz, který má 4 páry křídel. 
Městečko Paříš také stojí za návštěvu. 
Zaručeně tam uvidíte obrazy Alfonse 
Mouchy. 
 
V chemii v 8. ročníku bylo také veselo. Kdo 
se moc neučil, musel improvizovat a pak 
vznikl třeba sulfid zinný a zinnatý, oxid 
jodisný i jodytý, železnitý nebo i sodičný, 
kyselina sirečná a sodová. Paní učitelka 
Maixnerová šla do kolen, když v prověrce 
uviděla sulfid sýroví. Největším favoritem 
je MgO neboli oxid hořičelý, hořčičnatý, 
hořčný, hořičný a dokonce horňatý. Na 
Nobelovu ceny byli nominováni dva žáci, 
kteří objevili dvě nové kyseliny 𝐇𝐁𝐫𝐎𝟑 
kyselinu bromíkatou a HF kyselinu 
hafinavou. Gratulujeme. V tělocviku si pak 
žákyně při rozcvičce procvičily hlavu a pak 
druhou hlavu a klouby ruční. V dějepisu 
jsme se dozvěděli, že národ je něco, do 
čeho se člověk narodí a ani za to nemůže. 
 
 

 
Přejeme Vám hezké prázdniny, deváťákům 
úspěšný start na střední škole a loučíme se 
dvěma výroky z hodin chemie a angličtiny: 
 

„Neřechtej se a bublej!“  
a „Zavři pusu a mluv!“ 
 

Zdroj: Blanka Maixnerová a paní asistentka 
Pavlína Novotná Horká 

připravila Mad 

Devítka vysazovala třešně  
Poblíž bývalé cihelny v Pulicích vznikla 
třešňová alej. 29. dubna bylo vysázeno 
celkem 80 stromů. Dopoledne se na 
výsadbě podíleli pracovníci Technických 
služeb Dobruška (městští zahradníci), 
pracovníci sportovních zařízení města 
Dobrušky a žáci 9. A naší základní školy 
Odpoledne se mohli připojit další 
dobrovolníci. Celkem se do výsadby 
stromořadí zapojilo asi 60 lidí. 
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Robinson 
Otiskujeme fotku z 5. A. Žáci četli 
Robinsona Crusoe. Po zdolání knihy si 
postupně vyráběli takováto leporela :-). 

Foto J. Pultarová 

 
 

Včely ve družině 
V ŠD1 jsme se v polovině května hodně 
věnovali tématu VČELY. 
Povídali jsme si o včelkách, o bodnutí 
hmyzem. Kreslili jsme, stříhali a lepili. Děti 
se mohly zúčastnit různých rébusů a kvízů, 
za které dostávaly razítka. 
Včelkám jsme vyrobili pítka a na 
travnatém hřišti si děti zkoušely sbírat pyl. 
Hra spočívala v nasátí papírku brčkem a 
přenesení jej do cíle. 
V pátek 20. 5. k Mezinárodnímu dni včel 
proběhla v ŠD1 degustace pěti druhů 
medu: květový med, med s příměsí jahod, 
med s příměsí rybízu, med se směsí 
lískových oříšků a slunečnicový med. 

Děti nadšeně ochutnávaly a bodovaly 
chuť, barvu a vůni jednotlivých druhů 
medu. U dětí vyhrál klasický květový med.  

paní vychovatelka Michaela Hůlková 
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Kouzlení v družině 
Na čarodějnický slet jsme se ve družině 
chystali celý týden. Ať to bylo „vypátrání“ 
čarodějnic dle daných indicií nebo 
procvičení si mozkových závitů na různých 
čarodějnických rébusech. Každý si mohl 
vytvořit svou čarodějnici dle náhodného 
hodu kostkou, děti dostaly čarodějnickou 
hůlku, s jejíž pomocí si vyzkoušely kouzla.  
Pro nejstarší děti připravila paní 
vychovatelka týmovou hru, ve které 
nejprve zdolávaly různé překážkové dráhy, 
než se postupně dopídily k návodu na 
uvaření čarovného lektvaru.  
Děti z druhého oddělení si vyrobily 
společnou figurínu čarodějnice, kterou dle 
tradice zapálily a odvážně přeskakovaly 
plameny, abychom byli, jak praví tradice, 
všichni zdraví a mladí. 

Taneční soutěž 
Ti nejmladší zase v tělocvičně soutěžili v 
různých disciplínách, předváděli i 
čarodějnické kreace na hudbu. V rámci 
Mezinárodního dne tance, který připadal 
na tento den, jsme do programu zařadili 
také taneční soutěž, kdy děti hromadně 
tancovaly před porotou. Porotu tvořila 
trojice žákyň ze 4. a 5. třídy. Účast 
tanečníků a tanečnic byla překvapivě 
veliká. Každý z nich měl přiděleno své 
soutěžní číslo a porota vybírala ty nejlepší. 
Musím říci, že to bylo hodně vyrovnané. 
Děti mohly využít i taneční sestavu, kterou 
jsme nacvičovali v rámci družiny.  

Výherci taneční soutěže: 
1. místo – Vojta Čtvrtečka 
2. místo – Josefínka Fialová 
3. místo – Kája Hůlková 
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Výroba lektvarů 

 
 

  
 

 
 

Výsledky turnaje ve stolním fotbálku 
1. Ivo Kresta a Zdeněk Popelka 5. A 
2. Jakub Dyntar a Filip Škraněk 3. A 
3. Štěpán Rott a Dominik Ryšavý 3. A 

 

 

 Ke Dni matek vyráběly děti dárky 
(tužkovník vyrobený z plechovky, motýlek 
na kolíčku) a přáníčka pro maminky. 
 
Koncem května proběhl v družině týden 
zdravé výživy. Děti formou hry získaly 
informace o vhodných potravinách, 
správné životosprávě apod. Na závěr 
vytvořily potravinovou pyramidu a v kvízu 
si ověřily, zda si něco zapamatovaly!? A 
víte, že vypít 
dva litry 
sladké 
limonády je 
jako sníst 48 
kostek 
cukru?  

 
Za ŠD2 Dana Effenberková,  

za ŠD3 Magdalena Hlavsová 
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Nic lepšího nás nemohlo 
potkat 
 

Na náš poslední rozhovor jsme se hodně 
těšili - vyzpovídali jsme třídní učitelku 8. A 
paní Blanku Maixnerovou a asistentku 8. A 
paní Pavlínu Novotnou Horkou. 
 

Je vidět, že Vy dvě jste si velmi padly do 
oka. Čím to je, že si tak rozumíte? 
M: Stejná krevní skupina, stejné výchovné 
prostředky na děti doma i ve škole. 
N: Přibližný věk, názory na život i na věc, 
stejný věk našich dětí, takže víme, oč jde. 
 

Jak dlouho se znáte? 
M: Řekla bych, že ty tři roky. 
N: Osobně od září 2019. Já paní učitelku 
znám už déle, ale jen od vidění, učila mého 
syna. 
 

Co Vás první napadlo, když jste se 
seznámily? 
M: Řekla jsem si, „asi dobrý“. 
N: Budu dobrá? 
 

Co máte rádi na té druhé? 
M: Že je veselá, pracovitá, moje 
nejpravější ruka, spolehlivost. 
N: Upřímnost, paní učitelka je velký 
optimista. Když má člověk splín nebo 
problém, tak jí stačí dvě minuty a všichni 
se smějeme. 
 

Teď trochu zjistíme, jak dobře se znáte: 
co je oblíbenou činností té druhé?  
N: Paní učitelka ráda jezdí na kole, chodí 
cvičit, má ráda kávu a obě chodíme se 
psem. 
M: S kávou to máme asi stejné, četbu 
máme rády taky stejnou. Myslím, že 
stejného toho máme docela hodně. 
 

 
 

Jak jste spokojeny s 8. A?  
M: Řekla bych, že skvělé. Nic lepšího nás 
nemohlo potkat. 
N: Nevyměnila bych je.  
 

Jak moc jste spokojeny s vaší spoluprací? 
Jsou nějaké věci, na kterých je třeba ještě 
zapracovat? 
M: Já myslím, že tím, jak už spolu 
pracujeme dlouho, tak už to je 100%. 
N: Já jsem velmi spokojená. 
 

 
 
Momentálně se paní asistentka vrátila po 
dlouhé nemoci. Jaké to bylo zase 
pracovat bez pomocné ruky? 
M: Strašný. Vůbec nic jsem nestíhala, 
nikdo nekontroloval třídu, nikde nic 
nebylo hotového. Ještě že už přišla.   
N: To moc děkuju. 
 

Jak byste ohodnotily tento rok školní 
časopis, který dělala 8. A? 
M: Určitě je ten nejlepší, bezkonkurenčně! 
N: 100% skvělý. 
 
 
 
 
 

Děkujeme za rozhovor! 
Text a foto Anet  
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Hurá na střední 
V rubrice, kde se věnujeme zajímavým 
žákům školy, jsme si tentokrát povídali 
s našimi deváťáky, kteří se dostali na 
nějakou zajímavou či méně obvyklou 
střední školu. 
 

Radek Hofman 
Na kterou školu ses rozhodl jít?   
Na Střední školu rybářskou a 
vodohospodářskou v Třeboni.  

Proč zrovna rybářská? 
Na ryby jsem chodil od mala s dědou. 

Co děláš s rybami, které chytíš?  
Něco pustím zpátky, něco sním. 

Kde bys chtěl pracovat?  
V Opočně na sádkách. 

Zvažoval jsi i něco jiného? 
Řezníka, protože strýc je řezník.   
 

Adéla Žabenská 
Na kterou školu ses rozhodla jít? 
Střední zdravotnická škola Nymburk, obor 
asistent zubního technika. 

Proč zrovna zubní asistent? 
Je lehčí na učení ve zdravotnickém oboru, 
lepší než sestra praktická. 

Jak jsi k tomu přišla? 
Znám dvě paní zubařky, které mi to 
doporučily. 

Bojíš se zubaře? 
Zubaře se nebojím, raději bych chtěla 
dělat zubní protézy než náročnou práci 
sester. 

Zvažovala jsi i něco jiného? 
Zvažovala jsem i záchranáře. 
 
 
 
 

 

Samantha Buryancová 
Na kterou školu ses rozhodla jít? 
Na Střední školu řemeslnou v Jaroměři.  

Proč zrovna řemeslná? 
Hledala jsem školu v okolí a baví mě 
keramika. 

Jak jsi k tomu přišla?  
Přes závěrečnou práci, kterou jsem 
nazvala Užitková keramika. Také jsem 
chodila od 6. třídy na kroužek k paní 
Hlavsové.  

Zvažovala jsi i něco jiného?   
Květinářství.  

Co děláš s výrobky?  
Používám je jako dárky pro rodinu nebo si 
je vystavuji.  

 Připravily Madla a L. 
Foto: Adéla a Radek při prezentování  

svých závěrečných prací
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Tajenka 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení na str. 27 
Slanina  
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Herní kvíz 
1) Co je eSport? 
a) nic takového neexistuje 
b) kompetitivní počítačový sport, kterým se 
vydělává 
c) míčový sport 
 
2) Jaká hra vydělala nejvíce peněz v 
minulém roce? 
a) League of Legends 
b) Minecraft 
c) Dota 2 
 
3) Kdo vynalezl Counter-Strike? 
a) Epic 
b) Valve 
c) Ubisoft 
 
4) Kdo vynalezl Tom Clancy’s Rainbow Six 
Siege? 
a) Ubisoft 
b) Origin 
c) EA Play 

Najdi 10 rozdílů

 
5) Ve kterém roce bylo vynalezeno CS-GO? 
a) 2012 
b) 2019 
c) 1999 
 
6) Která hra se stala za poslední dobu 
nejznámější? 
a) CS:GO 
b) Fortnite 
c) Roblox 
 
7) Ve které bojové sérii se poprvé objevila 
Číňanka Chun-Li? 
a) Tekken 
b) Street Fighter 
c) Mortal Kombat 
 
8) Která z tradičních sportovních her od EA 
vyšla jako první? 
a) FIFA 
b) NHL 
c) NBA 

Ben a Lůďa, řešení na str. 27 
Autor rozdílů: Vojta Domorád, 6. B 
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Vtipy 
Přítelkyně říká, že zdědila postavu po řecké 
bohyni. Tak jsem jí vysvětloval, že budha 
není řecká bohyně. 
 
Víte, co dělá trpaslík v moři? 
Micro-vlnky. 
 
Je důležité se naučit říkat ne. Třeba: „Dáš si 
víno?“ 
„Proč ne.“ 
 
Tatínek říká: „Pepíčku, dojdi mi do hospody 
pro pivo a řekni, je mi 27 let, mám 2 děti, 
manželka leží v nemocnici a peníze mi 
spadly do záchodu.“ 
Pepíček přijde do baru a říká: „Prosím 
jedno pivo!“ 
Barman: „Nejsi moc mladý?“ 
Pepíček: „Mám 27 dětí, jsou mi 2 roky, 
peníze mi leží v nemocnici a manželka mi 
spadla do záchodu.“ 
 
Sází se Rus, Indián a Čech, kdo skočí 
ze skály. Jde Rus, rozběhne se a na konci 
říká: „Niet.“ 
Jde Indián, rozběhne se a na konci říká: 
„Vata.” Jako že to neskočí. 
A nakonec jde Čech, skočí, přijde nahoru 
rozmlácený na kousky. Přijde za Indiánem, 
vezme ho pod krkem a říká: „Žádná vata, 
byl to beton.“ 
 
Jak se říká pádu člověka s brýlemi na krém? 
“Krembrile.” 
 
Víte, jak se jmenuje magický pes?  
„Abrakadabralabrador.“ 

Sychr 
 

Obrázek k písničce - Sofie Zounarová, 6. B 

Maminka a tatínek 
Výtvory dětí z keramického kroužku si 
můžete prohlédnout ve vitrínách ve 
vestibulu školy. 

 
Lola Ouřadová, 2. A 

 
Adéla Macková, 2. A 

Poznáš písničku?   
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Letošní redakce 
Uzavíráme 16. ročník časopisu. Podařilo se mu 
přežít covidové období, které obohatilo naši 
práci o Google učebnu. Na časopise v ní 
pracujeme stále. Letos jsme snížili počet čísel na 
čtyři, ale už v předchozích dvou letech vycházely 
jen čtyři čísla (jedno bylo vždy dvojčíslo). 
 
Čím se do historie zapsala redakce EXEKUTORŮ?  
- zajímavá a kvalitně zpracovaná titulka 
s kostlivcem, který se tak nějak po haloweenu 
stal maskotem ročníku, takže nemohl chybět ani 
v redakční fotce. 
- podařilo se uchovat rubriku CO BYSTE O NÁS 
MĚLI VĚDĚT. 
- hlavní náplní školního časopisu je dění ve 
škole, tedy rubriky OKÉNKO DO TŘÍD včetně 
minirozhovorů se žáky a STÁLE SE NĚCO DĚJE. 
- pravidelně jsme připravovali kvíz, tajenku a 
vtipy. 
 

 
- covidovým „vylepšením“ jsou ankety, které 
nám umožňuje pořádat Google učebna. Otázky 
jsme postupně propojili s tématem čísla – těmi 
otázkami, které jsou v minirozhovorech.  
- sledovali jsme, JAK ROSTE HALA. 
- měli jsme také COVIDOVÉ OKÉNKO, to jsme 
naštěstí mohli „zavřít“. 
- pokračujeme ve „velkých rozhovorech“ s 
dospěláky ze školy. 
- s názvem EXEKUTOŘI souvisela rubrika 
ZAJÍMAVÉ ZABAVENÉ VĚCI. 
- všímali jsme si také ZAJÍMAVÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY 
- ve spolupráci s paní Maixnerovou a paní 
Novotnou Horkou se pravidelně objevovala 
MOTANICE – co žáci při hodinách napsali, řekli a 
„pomotali“ . 
 
Letošní osmáci svůj úkol splnili na výbornou ! 

Za spolupráci děkuje Petra Poulová 
Foto: Michaela Hůlková
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Řešení:  
Tajenka ze str. 23:  Prázdniny  

(panda – Chorvatsko- tučňák-bazén-dovolenou-slunce-zima-nanuk-vysvědčení) 
Kvíz herní ze str. 24: 1b, 2c, 3b, 4a,  5a, 6c, 7b, 8b 
Poznáš písničku ze str. 25 – Tři čuníci  

 

Léto a prázdniny 
(naše anketa) 
Ankety se zúčastnilo 94 žáků školy. 
Nemohou se zapojit pouze prvňáci a 
druháci, protože nemají google učebnu. 
Velice slabá byla účast na 1. stupni. Ale 
zachránili to stoprocentní šesťáci. V době, 
kdy už online výuka není aktuální, to je 
úspěch – vždyť se zapojilo 40% žáků, kteří 
se zúčastnit mohli. 
 

 
 
 
 

Účast za jednotlivé třídy: 
 
3.A ….12%  4.A ….0,5%  5.A ….15%   
6.A ….100%  6.B ….100%  7.A ….22%  
7.B ….38%  8.A ….76% 9.A ….23% 
9.B ….10% 

Tvůj nejoblíbenější nanuk či zmrzlina? 

Další oblíbené příchutě? 
 slaný karamel (opakuje se) 
 šmoulová (opakuje se) 
 citrónová 
 kaktusová 
 pistáciová 
 mám rád jak zmrzliny, tak nanuky 

– jakékoliv druhy 

 
 
 

 

http://www.zspulicka.cz/
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Účastnil ses 11.5. akce Bláznivé ponožky? 

 

 
 

Hraješ počítačové hry? 

 
 

Umíš plavat? 

 
 

Kam chodíš plavat? 
 

 

Z komentářů žáků: 
Jaké ponožky sis vzal/a? 
 s obrázky Harryho Pottera 
 tučňákové 
 každou jinou 
 s koněm 
 nebyl jsem ve škole 
 duhové prstové 
 s pivem 
 dědolezky 

 
Která PC hra je tvá oblíbená? 
 GTA 
 Minecraft (nejčastější) 
 Slither.io 
 mám rád hry, které mají 

příběh 
 GTA, Fortnite, Mafie 

 
Kde ses naučil plavat? 
 ve vodě  
 s rodiči na koupališti  
 táta mě hodil do vody 
 na dovolené v Turecku 
 u moře s rodiči 
 Kajman Dobruška 
 na plavání se školou 

 
Kam chodíš plavat? 
 dobrušský bazén   
 doma máme bazén 
 k řece, do potoka 
 Třebechovice, Opočno 
 do aquaparků 
 do bazénu u babičky 
 jezdíme na Rozkoš 

 
Majda 


