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Máme tu březen a s ním přichází jaro. Všechny jistě potěšilo příjemně 

teplé a krásné počasí. Naopak zklamalo, když se zase ochladilo. 

Spousta květin rozkvetla, tak se ulice pyšní žlutými a růžovými 

barvami. Tráva, keře a stromy se zazelenaly a hřiště už nejsou 

opuštěná, naopak houpačky a kolotoče jsou zaplněny spoustou školáků. 

My vám samozřejmě přejeme krásný březen a spoustu krásných 

zážitků. 

Magdaléna Vítková 
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1. – 4. 3. jsme si užívali jarní prázdniny  

25. 3. připravily členky sdružení program Semiramis v 8.B a v 8.C a děti 

z prvního stupně jely do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka  

28. – 31. 3. probíhal na prvním stupni Projekt s Andersenem  

29. 3. jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko a předplatitelé z osmých 

a devátých tříd navštívili divadelní představení Tři veteráni ve 

Východočeském divadle 

Také v březnu se druháci a třeťáci zdokonalovali v plavání. 

 

V březnu proběhla okresní kola dějepisné olympiády a olympiády 

v českém jazyce. V obou nás výborně reprezentovali úspěšní řešitelé 

školních kol. 

Okresní kolo dějepisné olympiády proběhlo 22. 3. v DDM beta. Krásné 

14. místo získal Jakub Herink z 8.A a kousek za ním obsadila 16. místo 

Veronika Rozová také z 8.A. 

28. března se na stejném místě konalo okresní kolo olympiády v českém 

jazyce. Tady nás opět úspěšně reprezentovala Magdaléna Zvárová 

z 9.A, která získala vynikající 10. místo a na výborném 16. místě 

skončila Kateřina Zemanová z 8.B. Na další stránce si můžete přečíst 

sloh, který napsala Magda ve školním kole. 

Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy! 
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U nás na náměstí 

 

U nás na náměstí se vždy děly podivné věci. Bylo to takové staré zchátralé 

náměstí, spíš náměstíčko, nebylo totiž moc velké. Žili tam už jen staří 

lidé, kteří si ho pamatovali ze svých dětských let a nějak se k němu upnuli. 

V poslední době si však začali jeho obyvatelé stěžovat na zmizelé 

předměty z jejich malebných zahrádek nebo na prapodivné zvuky 

ozývající se v noci. 

Jednoho dne se skupinka seniorů a pár jejich sousedů rozhodli, že těm 

nočním přízrakům zatnou tipec. Paní Kozáková, drobná stařenka v 

úctyhodných letech, duší však stále ve svých dvaceti, která celou akci 

vymyslela, se postavila jako správný vůdce na krabici ze ztrouchnivělých 

prken a odhodlaně prohlásila ke skupině: „Dneska v noci všechno 

skončíme.“ Lidé nadšeně přikyvovali, někteří dokonce zatleskali. 

„Schováme se u pana Skřivánka, který to má hned naproti, a budeme 

vyčkávat, co se bude přes noc dít.“ 

Pan Skřivánek kývnul na souhlas a culil se od ucha k uchu nad celým jejich 

plánem. 

Večer se všichni nashromáždili u pana Skřivánka a s plným odhodláním 

vyčkávali. Byla to paní Lemonková, komu se začaly zavírat oči únavou. Bylo 

asi kolem půlnoci, když poslední ze stařenek a stařečků upadl do 

hlubokého spánku. Jsou to přeci jenom staří lidé a potřebují trochu 

odpočinku. 

Ráno, když se postupně probrali, byli všichni v mizerné náladě. Bylo jim 

líto, že si tu šanci nechali uniknout. A když se už loučili a každý si šel svou 

vlastní cestou, potkali paní Milou, místní drbnu, která jim povídá: 

„Hádejte co, no oni opravdu dopadli ty uličníky!“ 

Paní Kozáková najednou ožila a začala se vyptávat na všechny detaily. 

Dozvěděla se, že ty „strašidla“ byli vlastně Mátovic kluci, malí darebáci, 

kteří si z obyvatel dělali jen legraci. Chytil je večer starosta, když 

odcházel z hospody. 

Všichni se tomu společně zasmáli a byli rádi, že už se nemusí strachovat. 

A jak tohle všechno vím? Paní Kozáková je totiž moje čiperná babička a 

tohle je jeden z jejích úsměvných příběhů, které mi ráda vypráví před 

spaním. 

Magda Zvárová 9. A 
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Dne 22. 3. 2022 se uskutečnil den na podporu Ukrajiny, který 

zorganizovala žákovská rada naší školy. Žáci i učitelé se oblékli a sladili 

do barev ukrajinské vlajky, aby ukázali, že jim situace na Ukrajině není 

lhostejná. 
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Zveme vás do ekocentra Paleta, kde od 31. 3. bude celý měsíc duben 

výstava perokreseb žáků ZŠ Svítkov. A na co se můžete těšit? 

Nabízíme malou ochutnávku. 
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V úterý 29. března se dobrovolníci z devátých a osmých tříd zapojili 

do akce „Ukliďme Česko“. Uklízeli podél slepého ramene Labe 

v Rosicích. 
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Dne 14. 3. 2022 se uskutečnil po téměř 2-leté pauze volejbalový 

turnaj, který uspořádala, v rámci akce Sportovní ligy ZŠ, Pardubická 

sportovní organizace (PSO). V turnaji se utkalo 6 týmů a dívky ze ZŠ 

Svítkov vybojovaly krásné 3. místo. 

Blahopřejeme!!! 

Sestava svítkovského týmu: 

Klára Hoffmanová, 9.B 

Anna Hackerová, 9.A 

Ema Křemenáková, 9.A 

Karolína Křivková, 9.A 

Stella Jerie, 9.A 

Barbora Mojdlová, 9.B 

Nela Zámečníková, 9.A 

Magdaléna Zvárová, 9.A 
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Pro všechny sportovní nadšence ještě jedna pozvánka: 

V sobotu 9. 4. 2022 se uskuteční v rámci Vinařského půlmaratonu 

Lidový běh Vaňka Vaňhy.  

 

Zúčastnit se může každý, děti ZŠ Svítkov neplatí startovné. Díky 

početné reprezentaci jsme se již několikrát prosadili mezi 

nejpočetnějšími školami a vyhráli tak poukázky na nákup sportovního 

zboží.  

 

Nejedná se o závod. Poběží se pohodovým tempem. Kdo neběží, může 

jít. Důležité není vyhrát, ale zúčastnit se. 

 

Bližší informace naleznete na www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz 

Přihlášky na běh podávejte do 7. 4. 2022 u třídních učitelů. 

  

http://www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz/
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Děti z 1. stupně v březnu navštívily Divadlo S+H, které se nachází v 

Praze v Dejvicích. Není to obyčejné divadlo, ale divadlo loutkové. 

Napínavý příběh se spoustou vtipných replik upoutal nejen děti, ale i 

dospělé. 

Víte, že se jako první do loutkové rodiny narodil Spejbl? Začal hrát v 

divadle v Plzni, kde bavil diváky svými veselými kousky. Byl ale pořád 

sám, bylo mu smutno, a tak se v roce 1926 řezbář a loutkář Gustav 

Nosek rozhodl, že mu vymyslí kamaráda. A narodil se Hurvínek. O pár 

let se k této rodince přidala Mánička a pes Žeryk a poslední členkou 

se stala paní Kateřina, Mániččina milovaná Bábinka. 

Divadlo S+H jezdí také hrát do zahraničí a dělá radost nejen dětem, 

ale i všem dospělým po celém světě. 
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Obrázky z 1.B, 2.A a 2.B, básničky ze 3.A a prstové divadlo ze 4.A 

 

Králík 

Dneska přišel balíček, 

vypadá jak králíček. 

Byl to králík plyšový, 

vypadal jak makový. 

Veronika Peterková 

 

Pepíček 

Náš kocourek Pepíček  

má moc mlsný jazýček.  

Když mu doma nechutná,  

jde ven a na myši si pochutná.  

Vojta Cihlář 

 

 

Majky 

Muj pes se jmenuje Majky,  

ode mě má jenom lajky.  

Jednou jsem jedla fík,  

sežral mi ho, ten můj psík.  

Tereza Jelínková 

 

 

Náš pes 

Pes se dnes na trakaři vez,  

skrz ves, byl to děs.  

Tak radši slez a šel na ples. 

Matyáš Kočí 
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Morče 

Kdo se skrývá v domečku?  

Naše morče, dědečku.  

Když chce salát, začne pískat,  

podívej se na něj zblízka.  

Oči jako korálky má,  

zdá se, že se usmívá.  

Josef Milichovský 

Pejsek a zloději 

Sedí pejsek, hlídá dům,  

proti různým zlodějům.  

Zloději se pejska bojí,  

rychle před ním utíkají.  

Michaela Holasová 

 

Báseň o jaru 

Včelky letí ven  

zdravit nový den.  

Opylovat kytičku,  

zazpívat si písničku.  

Ptáčci zobou zrníčka  

a snášejí vajíčka.  

Stromy pučí, včely bzučí,  

travička se zelená.  

Mláďata se na svět těší,  

příroda je kouzelná.  

Odemykám rybníčky,  

v dálce vidím zajíčky.  

Sluníčko nás vítá, jaro už je tu.  

Matěj Voženílek 

Příroda na jaře 

Příroda se začíná probouzet. Na jaře jsou delší dny. Slunce svítí a sníh 

začíná tát. Ptáci se vrací z teplých krajin. Kvetou první sněženky, 

bledule, petrklíče. Začínají kvést stromy. Zvířátka opouštějí svá 

zimoviště a vydávají se za potravou. Savcům líná srst. Tráva se začíná 

zelenat. 

Vojta Cihlář 
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Dnes nám na otázky budou odpovídat děti a paní vychovatelky 

z družinových oddělení B a C. 

 

Družina C 

Co vás na družině nejvíc baví? 

Šíma: „Rád maluji a píšu.“ 

Noemi: „Baví mě tancování.“ 

 

Co máte ještě dnes v plánu? 

Andrejka: „Mám ráda, když hrajeme hry, já mám nejradši 

židličkovanou.“ 

Pája: „Moc mně baví hra Kuba řekl.“ 

Paní vychovatelka: „Půjdeme na hřiště nebo do lesa, podle toho, co si 

děti vyberou.“ 

Zeptali jsme se také paní vychovatelky, co děti ve družině čeká: 

„Těšíme se na jaro, budeme ptáčci-čápi. Na Velikonoce to tu také 

vyzdobíme například zajíčky, které vyrobíme z papírových ruliček.“ 

 

Družina B 

Prý jste šli na výlet, povíte mi o něm víc? 

Paní vychovatelka: „Šli jsme na komentovanou prohlídku Báje a 

pověsti.“ 

Tom: „Nejvíce se mi líbila pověst O hadovi: Pod keřem je hadí díra v ní 

žijí hadi, kteří hlídají zlaté korunky, které, když si je 

vezmeme domů, tak budeme šťastní.“ 

 

Co vás na družině nejvíc baví? 

Kuba: „Když jdeme na zahradu a hrajeme s klukama basketbal.“ 

Ondra: „Baví mě keramika.“ 

Anna Fibichová 
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Daktyloskopie 

Daktyloskopie je věda, 

která se zabývá kožními 

papilárními liniemi (liniích 

na vašem prstu, dlani nebo 

na nohou). Jednoduše 

řečeno se zabývá otisky 

prstů. Každý otisk je 

jedinečný, ale velmi 

podobný s vašimi 

příbuznými. Tento obor se 

používá v kriminalistice. Policie tedy díky vašemu otisku prstu zjistí 

vaši identitu. I naši žáci si vyzkoušeli na SPŠCH (Střední průmyslová 

škola chemická) snímat otisky prstů, konkrétně z lahve nebo sklenice.. 

Člověk, který se zabývá daktyloskopií, je daktyloskop. I vy si můžete 

vyzkoušet daktyloskopii. Stačí k tomu jen váš prst a barva.   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Adam Hoza 
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TFA-Hasičský sport 

Kde bych začala? U tréninků? Nebo u závodů? No tak u tréninků. 

Tréninky bych rozdělila na dva druhy - normální a plusové. Na 

normálních toho většinou uděláme víc než na plusových trénincích. Na 

plusových, tam si dráhu proběhneme dvakrát, a pak si sedneme 

k počítači a koukáme na hasičská auta nebo tak něco, ale pštt to je 

tajemství.       To máme tréninky, ale pak tu jsou ještě závody. Myslím, 

že každý, kdo dělá nějaký sport závodně, tak ví, o čem mluvím. Já byla 

na závodech dvakrát. Na mých prvních závodech jsem skončila 

poslední, no jo, no. Na druhých závodech jsem skončila šestá 

z osmnácti holek, to už mi udělalo větší radost. Závody probíhají tak, 

že tam přijedeme, zaplatíme startovné, předáme přihlášky a souhlas 

rodičů, pak chvíli trénujeme na předem připravené dráze a pak třeba 

po hodině a půl se  svolají mladší holky. Na závodech jsou skupiny dětí 

podle věku: mladší holky, mladší kluci, starší dívky, starší kluci, 

dorostenci a dorostenky, nejsem si jistá, jak je to s tím věkem, 

omlouvám se. No, takže pak se běhá podle pořadí, a když všichni 

doběhnou, tak se ve skupinách porovnají časy a vyhlásí se vítězové. 

Každý vždycky 

dostane diplom a 

balíček, ve 

kterém jsou 

sladkosti. Pak se 

jede domů….  A 

odpočívá se. To 

je asi vše, co vám 

o hasičích-TFA  

dnes řeknu. TFA 

mě baví a myslím, 

že mě bavit 

vždycky bude.  

Anežka Nelibová 
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Matějovy pohádky pro Verču 

 

Ve Sluníčkově, v Planetkové ulici, v březnu Verča netrpělivě 

poskakovala v předsíni. Maminka před chvílí odešla k sousedům, protože 

jejich kočce Micce se před nějakou dobou narodila koťátka. Celkem 

čtyři a sousedé jim nabídli, že si jedno můžou vzít. Maminka s tím 

souhlasila.  

 

V tu chvíli se otevřely dveře. Vešla maminka s koťátkem v náručí. Bylo 

bílé s hnědými a černými flíčky a takovými, co vypadaly jako karamel. 

„Jé!“, vykřikla Verča. „Můžu si ho pochovat?“, zeptala se. „Ne, teď spí, 

až zítra ráno“, řekla maminka. „A navíc už je pozdě, měla bys jít spát.“ 

 

Verča posmutněla, ale nic nenamítala. Po nějaké době se z jejího 

pokojíku ozvalo: „Máťo, pojď mi něco vyprávět!“ Matěj vyšel ze svého 

pokoje a zamířil za Verčou. Sedl si na židli a začal.  

 

„Bylo, nebylo Verča s Matějem dostali koťátko. Hned si ho oblíbili. Rádi 

ho krmili, hráli si s ním, dokonce mu nějaké hračky vyrobili. Nebo si ho 

vzali na klín a poslouchali, jak přede. Byl tu ale jeden problém. Nevěděli, 

jak koťátko pojmenovat. Až jednou Matěj zpozoroval, že si kotě hraje 

se svými tlapkami. Tak navrhl, že by se podle toho mohlo jmenovat 

Tlapka. Verča nadšeně souhlasila a koťátku se to taky líbilo. Tak, a 

zazvonil zvonec a pohádky je konec.“  

 

„Jé, ta byla krásná! A co mi budeš vyprávět příště?“, zeptala se Verča. 

 

Magdaléna Vítková 
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Jaro, Eliška Choltová a Nikola Stehlíková 6. A 

Ilustrace: žáci 7.A 

 

Znám jedno krásné roční období, jmenuje se jaro, 

květin roste spousta, sněhu už je málo. 

 

Na stromech zelených slyším ptáků hlas, 

stromy už ševelí, odchází nám mráz. 

 

Včelky pilně létají, zvířata už čekají, 

až budou mít mláďata: koťata a kuřata. 

 

Roste nám i obilí, podívej se na chvíli, 

na to krásné sluníčko, ohřeje tě maličko. 

 

Upleteme pomlázku, obarvíme vajíčka, 

koukneme se okolo, uvidíme zajíčka. 

 

Upečeme beránka dozlatova, 

holky se snaží před koledníky schovat. 

 

Velikonoce klepou na dveře, kdo jim asi 

otevře, 

holka nebo kluk, je to asi fuk. 

 

Všechno kvete, všechno je krásné, 

nad tímto obdobím každý člověk žasne. 

 

Krásný den přejeme vám všem. 
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Klub tygrů - Gladiátorův zlatý poklad  

Napsal: Thomas C. Brezina  

 

Během školního výletu po římských vykopávkách 

se stane Nepochopitelná věc. Patrik a 

jeho  kamarádi z klubu tygrů se přenesou časem 

zpátky do antického Říma. Události okamžitě 

naberou nebezpečný spád. Bigy se stane otrokyní 

a Luky musí bojovat s gladiátorem. Když tajně 

vyslechnou plány římského vládce jak získat 

legendární gladiátorův zlatý poklad, začne jít 

opravdu do tuhého. Zvládnou tygři panovníka 

zastavit a přijít na to, jak se vrátí do 

současnosti?             

Kniha je součástí série, která má zatím více  než 44 dílů a autor píše 

další.  

Nikola Čermáková, Eliška Choltová, Nikola Stehlíková   

 

 

Zákon smečky - Mrtvé město 

Napsala: Erin Hunterová 

 

Kniha o statečné a nezdolné smečce psů, která 

každým dnem bojuje o území. Každý pes je úplně 

jiný – jiné rasy, jiné povahy, a přesto jsou svázáni 

společným krásným přátelstvím. Zákon smečky je 

bestseler pro všechny čtenáře mající rádi 

dobrodružství se zvířaty. 

Mrtvé město je první díl ze šestidílné série. 

 

Magdaléna Bořilová, Viktorie Pavelková 
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Hádanky: 

Mluvím bez úst a slyším bez uší. Nemám tělo, ale ožívám hlasem. Co 

jsem? 
 

Červené jezero a v něm plavou černé rybičky. Co je to? 
 

Když cokoli řekneš, zabiješ mě ... Co jsem? 
 

Když tam příjdeš, má to oči. Když odejdeš, nemá to oči. Co je to? 
 

Jak daleko může běžet kočka do lesa? 
 

Co dělá chobotnice, když jí useknete všechna chapadla? 
                  

 

Kateřina Zemanová, Tereza Kmoníčková 

 

Tajenka: 

1. Jakou potravinu nám 

dávají slepičky? 

2. Které zvíře je symbolem 

jarních svátků? 

3. Co kluci pletou 

z vrbových proutků na 

Velikonoce? 

4. Národní … v Praze 

5. Jak se říká klukům, kteří 

koledují? 

6. Za koledu dávají holky klukům vajíčka a … 

7. Co se peče o jarních svátcích? 

8. Jaké je teď roční období? 

9. Den a … 

10. Včely vyrábí … 

Nikola Stehlíková, Nikola Jiroutová, Eliška Choltová 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

Řešení: ozvěna; vodní meloun; ticho; zrcadlo; Maximálně do půlky, potom běží z lesa ven; nechápe:))) 
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Natálie Štěpánková 


