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Tak duben je za námi. Další měsíc naplněný mnoha událostmi, o 

kterých si přečtete v našem dubnovém čísle.  

Snad jste si užili velikonočních radovánek, vykoledovali dost 

čokolády, abyste se posílili na zbytek školního roku. A je to potřeba. 

V dubnu jsme uzavřeli již třetí čtvrtletí a před námi jsou poslední 

dva měsíce. Každý, kdo chce být se svým závěrečným vysvědčením 

spokojený, musí teď zabrat. A řekněme si upřímně, sluneční dny nás 

spíš lákají ven za kamarády, než abychom se doma učili .  

Tak hodně sil do dalšího učení, vždyť prázdniny jsou už za dveřmi! 
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4. 4. absolvovaly 7. třídy osobnostní kurz Semiramis 

5. 4. zhlédly děti 1. až 3. tříd představení Bovýsek 

5. 4. navštívili žáci 6. tříd výstavu Obojživelníci 

5. 4. proběhly třídní schůzky 

9. 4. se děti 4. C učily na dopravním hřišti pravidla silničního provozu 

12. 4. absolvovaly osobnostní kurz Semiramis 6. třídy 

12. a 16. 4. proběhly přijímací zkoušky na střední školy 

18. a 19. 4. se na naší škole uskutečnil zápis dětí do 1. tříd 

23. 4. se zapojili žáci 1. tříd do programu Zdravá dětská noha 

23. 4. si žáci 9. tříd vyslechli přednášku Městské policie Pardubice 

25. 4. přednášku Městské policie Pardubice absolvovaly 6. třídy 

25. 4. děti 2. a 3. tříd se zúčastnily zdravotní akce Zdravý úsměv 

Během měsíce dubna proběhly v 8. třídách přednášky o financích. 
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5. 4. 2018 se někteří žáci naší školy zúčastnili krajského kola soutěže 

Eurorebus.  

V kategorii Junior nás reprezentovali Jiří Mocek ze 3.A, Sára 

Hatlapatková ze 4.A a Jan Jadrný z 5.B. 

V kategorii ZŠ 01 Anna Danihelková, Tereza Hatlapatková a Adéla 

Rýznarová ze 7.A a v kategorii ZŠ 02 Pavla Jadrná, Tereza 

Křemenáková a Daniela Tlapáková z 9.A. 

Do celostátního finále postoupili Junioři. 

Všem zúčastněným blahopřejeme a těšíme se na další ročník soutěže 

Eurorebus. 

Anna Danihelková, Tereza Hatlapatková 
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U letošního zápisu doprovázely budoucí prvňáčky ryby, které pro ně 

vyrobili jejich starší spolužáci. 
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Kamarádi z druhého stupně nám každý týden chodí číst pohádky. 

Poznáte je? 
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Tentokrát jsme se zeptaly dětí z družiny C na výlety do Ekocentra 

Paleta a do Hlinska. 
 

Jaký výlet se vám líbil více? 

Niky: „Do ekocentra.“ 

Kája: „Do ekocentra.“ 

Dominik: „Do ekocentra.“ 

Maty: „Mně se líbily oba výlety.“ 
 

Co se vám v ekocentru líbilo nejvíce?  

Kája: „Hra špaček.“ 

Nati: „Také hra špaček.“ 

Maty: „Mně se líbilo hraní s vodou.“ 
 

Co jste tam hráli za hry? 

Niky: „Špačky, házení klacků.“ 

Nati: „Fazole, házení klacků.“ 

Maty: „Fazole.“ 

Dominik: „Já jsem hrál všechny hry, co tam byly.“ 
 

Kam byste se chtěli vrátit a proč? 

Niky: „Do ekocentra, byly tam hezké hry a nádherná zvířata.“ 

Kája: „Do ekocentra, kvůli 

super hrám.“ 

Nati: „Také do ekocentra, 

líbily se mi tam hračky.“ 

Dominik: „Do ekocentra, hezké 

hračky a zvířata.“ 

Maty: „Do Hlinska, protože 

tam byly hezké staré 

chaloupky.“ 

 

                             Anna Danihelková, Ester Zavadilová 
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… ze 7.A o čarodějnicích 
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Vybíjená 

Ve středu 18. 4. proběhl na hřišti ZŠ 

Svítkov tradiční turnaj ve vybíjené 

dívek.  

 

Náš tým 

skončil na 5. místě, i když měl turnaj z 

počátku solidně rozehraný a sahal po 

umístění na stupních vítězů. Děvčatům 

ze 6. tříd gratulujeme. 
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Atletika 

23. 4. 2018 proběhly na stadionu Hvězdy Pardubice atletické závody 

družstev základních škol O pohár rozhlasu. 

Tým chlapců obsadil 8. místo.  

Tým dívek ZŠ Svítkov obsadil v soutěži        

6 atletických disciplín 2. místo za sportovní 

školou ZŠ Benešovou náměstí. O nejvíce bodů 

pro družstvo se zasloužila Eliška Koletová 2. v 

běhu na 600 m, Adéla Hlaváčková 2. ve skoku 

vysokém, Eliška Koletová 3. ve skoku vysokém 

a Zuzana Pecková 3. v hodu a ve skoku 

dalekém. Celému týmu gratulujeme k 

vynikajícímu kolektivnímu úspěchu. 
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Nela Sedláčková ze třídy 7. B chová 

dlouhosrstého králíka teddy. Jmenuje se 

Anabelka. 

 Jak jsi se rozhodla pro chov králíků a 

proč zrovna tohle plemeno? 

„Už dlouho se mi libí králíčci, hlavně ten, 

co mám, se mi nejvíce líbí.“ 

 

 Je chov králíka náročný? Doporučila bys 

ho začínajícím chovatelům? 

„Chov králíka náročný není, sama jsem začátečník, stačí se s někým 

poradit, kdo už to zná a pracuje s králíky.“ 

 

 Jak vypadá každodenní péče o králíka? 

„Samozřejmě každodenní mazlení a čistá voda a jídlo, jednou týdně 

vyměnit podestýlku v kleci.“ 

 

 Umí tvůj králík nějaké cviky nebo triky? 

„Neumí, a ani ho neplánuji cokoli učit, alespoň ne teď.“ 

 

 Chodíš s ním na procházky? Pouštíš ho ven? 

„Zatím ne.“ 

 

 A plánuješ to? 

„Nevím, přemýšlím o tom, ale zatím to 

v plánu nemám.“ 

 

 Stačí ti jeden králík nebo jich 

plánuješ víc? 

„Ne, bohatě mi stačí jeden, víc 

králíků by znamenalo víc péče.“ 
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 Dělá v noci rámus? Neruší tě? 

„No, na začátku mě nerušil, nicméně už ano, tak ho budu mít 

v obýváku.“ 

 

 Chodíš s ním k veterináři? 

„Zatím ne, ale plánuji to.“ 

 

 Pouštíš ho někdy, aby pobíhal po 

domě? 

„Jasně, moc ráda se proběhne, aspoň 

vevnitř mám jistotu, že neuteče ven.“ 

 

 Nebojíš se, že se ti někam schová? 

„Ani ne, hledám ji a ona zůstává většinou v 

tom samém terénu.“ 

 

 Máš něco, co bys ještě řekla o chovu 

králíků? 

„Je nutné každý týden vyměnit podestýlku v 

kleci, samozřejmě nezapomenout na vodu, 

pití, hrát si s ní každý den, aby nebyla zlá.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Matějová 
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Výlet do Prahy 

V jeden krásný slunečný jarní den jsme jeli do Prahy. Nasedli jsme na vlak a za 

hodinu a půl byli na hlavním nádraží. Šli jsme se kouknout na Václavské náměstí, 

Staroměstské náměstí a na Orloj. U stánku jsme si koupili trdelník a něco k pití. 

Tím náš výlet končil a pomalu jsme šli na zpáteční vlak.  

Uviděl jsem, ale další stánky a chtěl jsem se kouknout, co tam prodávají. Odpojil 

jsem se proto od rodičů a Adélky a šel jsem se tam podívat. Během třiceti 

sekund jsem ale už nikoho neviděl. Začal jsem proto zběsile běhat po tržnici. 

Došel jsem až k Orloji, kde také nebyli, potom na Václavské náměstí a tam také 

nic. Maminka mezitím poprosila strážníky, aby mě hledali, protože už to bylo 

skoro dvě hodiny, co jsme se nemohli najít. Běžel jsem cestou, o které jsem si 

myslel, že vede na nádraží. Asi jsem se zmýlil, protože tato cesta mě dovedla až 

do zoologické zahrady. 

Paní u pokladny zavolala ošetřovatele zvířat, aby mě odchytili a dali do výběhu. 

Cítil jsem se jako nějaký zločinec ve vězení. Všude byly mříže a lidé na ně mačkali 

své obličeje. Ukazovali na mě, jak to, že mám oblečení. Hrozně jsem se styděl. 

Skamarádil jsem se tam se šakalem a hyenou. Byli velmi hodní, protože mě chtěli 

ochránit. Vymýšleli jsme plán, jak utéct. Říkali, že pan ošetřovatel má zavěšené 

klíčky na kalhotách. Museli jsme je tedy nějak získat, až nám budou servírovat 

večeři.  

Pan ošetřovatel přišel a krmil nás z uctivé vzdálenosti. Jednoduše jsem k němu 

došel, pozdravil a poprosil ho o klíče. On na mě jen vykulil oči a nezmohl se na 

žádnou odpověď. Tak jsem si ty klíče prostě a jednoduše vzal, odemkl jsem si a 

s mými novými kamarády jsme odešli a zamkli. Tajně jsme se prosmýkli ven ze zoo 

a stejnou cestou, jakou jsem přišel, jsem zase odešel. Po cestě jsem narazil na 

mou rodinu, která po informaci od správců zoo sem pro mě už pádila. Hned jak 

jsem se shledal s rodinou, poprosil jsem je, aby mé kamarády odvedli do volné 

přírody. Maminka zavolala záchranáře zvířat, kteří šakala a hyenu odvezli do 

země jejich původu. My jsme se spokojeně vrátili domů obohaceni o nové zážitky. 

Tereza Hatlapatková 
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POLŠTÁŘKY SE ŠPENÁTEM, ŠUNKOU A SÝREM 

 

Suroviny: 

Balení listového těsta, 2 lžíce másla, 

sůl, pepř, 2 lžíce hladké mouky, 240 ml 

teplého mléka, 450 g čerstvého 

špenátu, 220 g šunky, 125 g sýra, 1 

vejce 

 

Postup: 

Listové těsto rozválejte na 25x40 cm a 

vykrájejte čtverce cca 8x8 cm. Naskládejte na 

plech. Troubu rozpalte na 200°C.  

Připravte bešamel.  Rozehřejte máslo, přidejte 

mouku a sůl a míchejte, dokud nevznikne 

zlatavá jíška. Tu postupně zalijte mlékem, rozmíchejte metličkou a 

vařte do zhoustnutí.  

 

 

 

 

 

Do bešamelu vmíchejte špenát a vařte další minutu. Přidejte větší 

část strouhaného sýra a šunku. Potřete okraje čtverců listového 

těsta rozšlehaným vejcem a doprostřed vršte bešamelovou směs. 

Směs posypte zbylým sýrem a pečte 20 minut ve vyhřáté troubě 

dozlatova. 
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Punkevní jeskyně s propastí Macocha v Moravském krasu 

 

Punkevní jeskyně jsou to nejvyhledávanější jeskyně Moravského krasu  

leží dva kilometry od Skalního mlýna a jsou přístupné vchodem ve 

stěně krasového kaňonu Pustý žleb. Jsou součástí nejdelšího 

jeskynního systému v České republice – Amatérské jeskyně, kde 

délka dosud známých chodeb přesahuje 30 km. 

Přibližně hodinová prohlídka vás provede mohutnými dómy a chodbami 

s krápníkovou výzdobou na dno propasti Macocha a pokračuje 

projížďkou na motorových člunech po vodách podzemní říčky Punkvy. 

Od roku 2014 je zde také otevřena plně bezbariérová trasa 

podzemím, až na dno. 

Po návštěvě jeskyní se můžete nechat lanovkou vyvézt k hornímu 

okraji propasti Macocha. Její hloubka dosahuje více než 138 metrů a 

není v ní započtena čtyřicetimetrová hloubka Dolního jezírka, které 

spatříte na dně. Je to překrásný zážitek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeskyně Na Špičáku  

Jeskyně patří k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední 

Evropě.  

Jeden z nejvýznamnějších jeskynních útvarů v Jeseníkách se nachází 
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mezi obcemi Písečná a Supíkovice. Jedná se o více než čtyřista metrů 

dlouhý labyrint chodeb a puklin, který již v dávných dobách sloužil 

často jako úkryt. 

Neobvyklý pocit zažijete, uvědomíte-li si, že právě procházíte 

prostorami vytvořenými v devonských mramorech, jejichž stáří je 

neuvěřitelných 350 - 380 milionů let. Chodby mají charakteristický 

srdcový profil, který jim vdechly tavné vody ledovce. Současná 

prohlídková trasa, dlouhá 220 metrů, je upravena bezbariérově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbrašovské aragonitové jeskyně  

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních 

Teplicích nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského 

významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých 

minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. 

Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále tzv. raftové stalagmity 

a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně 

jeskyní jsou trvale zaplněny 

plynem oxidem uhličitým. 

Jsou nejteplejšími 

jeskyněmi v celé České 

republice s celoroční stálou 

teplotou 14°C. Byly 

objeveny v roce 1912 a pro 

veřejnost zpřístupněny od 

roku 1926. 
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Mladečské jeskyně  

Mladečské jeskyně se nachází v chráněné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví.  

Jeskyně jsou složitým, převážně horizontálním labyrintem chodeb, 

dómů a vysokých komínů s pozoruhodnou modelací stěn a stropů, s 

krápníkovou výzdobou a sintrovými náteky, četnými blokovými závaly, 

a svými chodbami prostupují vrchem Třesín až pod hladinu podzemní 

vody. Z celkové délky 1 250 m chodeb a síní, o výškovém rozpětí 30 m, 

je 380 m zpřístupněno veřejnosti. 

Jeskyně sloužila jako rituální pohřebiště kromaňonskkého člověka 

období středního paleolitu, z doby před více než 31 000 lety. Zároveň 

je nejsevernějším sídlištěm moderních lidí rodu Homo sapiens sapiens 

v Evropě, s řadou kosterních pozůstatků a nálezů unikátních 

kostěných hrotů oštěpů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Martinková  
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Potkaly se dvě žížaly. 

„Kde máš starýho?" ptá se jedna. 

„Včera ho vytáhli na ryby...“ 

 

Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne si k němu stará paní. 

Po 5 minutách mu stařenka řekne: „To je od tebe moc hezké, že mi tu 

tolik věcí vyprávíš, ale já jsem hluchá.“ 

 

Pepíček dostal k Vánocům kolo. Na jaře se rozhodl, že ho konečně 

vyzkouší. Objede dům a volá na babičku: „Hele, babičko, bez držení.“ 

Podruhé objede dům a volá: „Hele, babičko, bež žubů.“ 

 

Povídá celník turistce na hranicích:  

„Paní, musíte si nechat prodloužit pas.“ 

„Dobře, ale vejde se mi pak do kabelky?“ 

 

Potkají se dva sousedi: „Ale copak, pane Novák, dneska má vaše 

tchýně pohřeb, a vy jdete do práce?“ 

„No to víte, nejdřív povinnosti, potom zábava.“ 

 

Víte, kdy pes nemusí ven? 

Když jsou Vánoce. 

 (Protože může vykonat potřebu u stromečku) 

 

 

Adéla Sehnoutková  
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Hádanky 

1.Zajíc 

Jak hluboko do lesa může běžet zajíc? 
 

2.Měsíce 

Některé měsíce mají 31 dní. Kolik měsíců má 28 dní?  
 

3.Dluh 

Tomáš dluží svému známému 73Kč. Přesně tuto částku (73Kč) svému 

kamarádovi také vrátí v hotovosti, ale nedá mu žádnou 

jednokorunovou minci. Jak to udělá? (Peníze skutečně předá 

v hotovosti, nepoužije žádný šek, kreditku ani bankovní převod atd.) 
 

4.Bylo nás pět 

Tato netradiční hádanka zazněla i v populárním českém seriálu Bylo 

nás pět.  Dokážete ji vyřešit? 
  

Já jsem z jaké čeho? Z jaké čeho? Čí, co? 

Já mám kde, co? Až je co? Budou co? 

Já jsem z jaké čeho? Z jaké čeho? Čí, co? 
  

Kdo jsem? 

 
 

Řešení: 
1. Pouze do půlky, poté totiž již běží z lesa ven. 

2. Všechny měsíce mají 28 dní. 

3. Kamarádovi předá:  

1x 50Kč 

1x 10Kč 

1x 5Kč 

4x 2kč 

Celkem tedy 73Kč 

4. Jsem přece Koudelníkův syn 

Já jsem z Kutné Hory, z Kutné Hory koudelníkův syn. 

Já mám v Praze tři domy, až je koupím budou mý; 

já jsem z Kutné Hory, z Kutné Hory koudelníkův syn. 

https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/news/hadanka-mesice/
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Nela Sedláčková 


