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Měsíc duben byl hlavně ve znamení aprílového počasí. Užili jsme si 

jak to teplé slunečné, tak i sychravé propršené dny, a někde dokonce 

i sněžilo. Snad už se na nás v květnu bude usmívat jasné sluníčko. 

I v tomto měsíci proběhla spoustu akcí – ať už Noc a Andersenem, 

Modrý den na podporu autismu, celoškolní projekt, soutěže nebo škola 

v přírodě, kdy naši čtvrťáci navštívili Oucmanice. Kromě toho se 

v tomto čísle jako obvykle dozvíte, co podnikly děti ze školní družiny, 

čekají na Vás vtipy, omalovánky, nebo něco pro volnou chvíli.  

Tereza Paříková 
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1. 4. – děti z prvního stupně prožily ve škole Noc s Andersenem 

3. 4. – zapojili jsme se do akce Modrý den na podporu lidí s autismem 

5. a 6. 4. – proběhl zápis budoucích prvňáčků 

6. 4. – děti z 5.A navštívily výstavu Kruh nekruh 

6. 4. – děti ze 3.B se vypravily na Hvězdárnu A. Krause 

7. 4. – děti z prvních tříd se spolu s dětmi ze 6.A jely podívat na 

velikonoční výstavu Příběh bolesti a radosti 

11.  4. – jsme zhlédli filmová představení v Cinema City  

12. + 19. 4. – deváťáci skládali přijímací zkoušky na střední školy 

19. 4. – vyráběli jsme a počítali při projektu Finanční gramotnost 

13. – 17. 4. –jsme si užívali velikonoční prázdniny 

18. – 21. 4. – děti ze 4.B prožily týden v Oucmanicích 

24. – 28. 4. – tentokrát odjely na týden do Oucmanic děti ze 4.A 

24. 4. – proběhla první Školička nanečisto pro budoucí prvňáčky 

27. 4. – druháci se učili pečovat o své zoubky během programu 

Zdravý úsměv 

28. 4. – nás reprezentovala 4 družstva tvořená žáky 3. – 9. tříd 

v krajském kole soutěže Eurorebus 
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Po roce slavíme opět úspěch v krajském kole zeměpisné soutěže 

Eurorebus. Tým juniorů ve složení Veronika Pavlatová, Jan Jadrný a 

Sára Hatlapatková obsadil v konkurenci škol Pardubického a 

Královehradeckého kraje první místo a postoupil do celostátního 

finále do Prahy. Skvělého úspěchu dosáhl a postup do finále vybojoval 

žák 9. B Alan Matějka v soutěži jednotlivců, kde obsadil 4. místo. Se 

svými spolužáky Hankou Jadrnou a Jakubem Šternberským se pak 

umístili na 5. postupovém místě v kategorii tříd. Držte nám palce ve 

velkém finále, které se uskuteční 5. 6. 2017 v hotelu Top v Praze. 

Velkou radost nám udělali svými úspěchy v kategorii SŠ i bývalí žáci 

ZŠ Svítkov David Němeček a Matěj Pavlata, kteří pokračovali v 

tradici účasti na celostátním finále. Obsadili 2. resp. 4. místo, ale už 

v „dresu“ gymnázia Dašická. Radost z úspěchu byla umocněna skvělou 

zprávou zaslanou do Hradce Králové, že se naši soutěžící z 9. B 

dostali na gymnázia. Velká gratulace! 
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Každý žák už se někdy ve škole o přestávce nudil.  Prostě neměl vedle 

sebe přítele. Někdo se zabaví kreslením, psaním domácího úkolu, 

někdo zase jinak, ale jak se baví někteří naši žáci je neuvěřitelné! 

Hází do záchodové mísy celé role toaletního papíru.   

Asi si neuvědomují, co všechno se po jejich práci děje. Asi si ani 

neuvědomují, že toaletní papír není zadarmo. Ale i kdyby byl, tak je 

to jedno, protože i tak by to neměli dělat. Komu tímto jednáním 

pomůžete? Nikomu. Jenom přiděláte práci ostatním.  

Každý náš žák se zlobí, když jsou fronty na záchodech, ale přitom za 

to někteří sami mohou. Je snad každému jasné, že když se ucpe 

záchod, tak musí být chvíli mimo provoz.  

Proto se vás ptám, máte tohle zapotřebí? Proč si raději nehrajete 

s kamarády nebo něco jiného. Zamyslete se nad tím a zkuste se 

změnit.  

Myslím, že mluvím za paní uklízečky, za pana školníka a za celý 

učitelský sbor a možná že i za některé žáky naší školy!  

 

 

 

 

 

 

Jana Dvořáková 
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Na naší škole proběhla opět již 

tradičně akce zvaná Noc 

s Andersenem. 

V pátek 31. března přišly natěšené 

děti z prvního stupně večer do 

školy. Chystaly se na pohádkovou noc 

plnou tajemství a dobrodružství. 

Protože kdy se to povede, že 

můžete spát ve škole. Děti si šly 

nejprve do svých tříd zabrat místa, rozbalit si ta správná ležení 

z karimatek a spacáků, a pak mohl začít program.  

Celý večer zahájilo slavnostní hlášení ze školního rozhlasu. Pak 

chodily děti po jednotlivých stanovištích, na kterých plnily úkoly, 

odpovídaly na otázky a hádaly hádanky. Tématem letošní noci byly 

postavičky ze seriálu Čtyřlístek.  

Po vyhodnocení soutěže získaly všechny třídy odměnu. Děti si šly 

lehnout do svých pelíšků, četly si pohádky nebo poslouchaly nahrávky 

pohádek a spokojeně baštily vyhrané bonbonky.  

Ráno se nasnídaly a jejich rodiče si je vyzvedli a odvedli domů. Všem 

dětem se to moc líbilo a už se těší na další Noc s Andersenem. 

Tereza Hatlapatková, Anna Danihelková 
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Co je to limerik? Říkanka o pěti verších, která netouží čtenáře 

dojmout, poučit ani ohromit, nýbrž pobavit či dokonce rozesmát. 

Limerik je výbuch smíchu, kterým se jazyk aspoň na chvíli osvobozuje 

ze svěrací kazajky přísné logiky. Podle jedné teorie prý limerik 

vymysleli angličtí námořníci, kteří procestovali celý svět, spatřili věci 

nevídané a v přístavních krčmách se bavili tím, že svá dobrodružství 

řádně opepřili fantazií, aby se navzájem trumfovali, a hlavně aby 

ohromili suchozemské pecivály. A poněvadž prý nejpraštěnější 

říkanky vymýšleli mořští vlci v irském Limericku, pojmenování bylo na 

světě.  

Definice Jiřího Žáčka z knihy "99 dědečků a 1 babička". 

 

Následující limeriky vytvořili osmáci v hodině českého jazyka. 

 

Jeden mladý policista z Prahy 

chytal všechny vrahy. 

Ať v teple nebo mraze, 

chytal je po celé Praze. 

Ten mladý policista z Prahy. 
 

Když jsem šel k tetce, 

potkal jsem letce. 

Na louce za barákem 

omotán padákem. 

A to byl konec letce. 

 

Jeden starý pán z Kodaně 

koupal býka ve vaně. 

Býk se splašil, vylezl ven, 

myslel, že byl podveden 

tím starým pánem z Kodaně. 

 

Jeden starý člověk z Berlína 

sbíral lahve od vína. 

Chodil s nimi na trhy 

a byl trochu potrhlý 

ten starý člověk z Berlína. 
 

Jedna rybářka z Pardubic 

chtěla ulovit ryb víc. 

Tak proto šla k Labi, 

byly tam jen žáby. 

A tak jich měla málo rybářka 

z Pardubic. 
 

Byl jeden kluk z Pardubic,  

a ten jedl čím dál víc. 

Ať už snědl cokoliv, 

musel si to posolit 

ten hladovej kluk z Pardubic. 
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… dětí ze 3.A 
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Každý rok probíhá na naší škole 

jeden celoškolní projekt. 

Tentokrát jsme se vrátili 

k úspěšnému projektu Finanční 

gramotnost. Naším úkolem bylo 

vyrobit a prodat výrobky podle 

vlastní volby.  

Museli jsme připravit 

rozpočet, připravit reklamu a stánek. Výtěžek z prodeje věnujeme na 

dobročinné účely. Žákovská rada jednomyslně odsouhlasila, že 

výtěžek dostane malá Eliška, pro kterou již druhý rok sbíráme také 

víčka.  
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I v dubnu jsme se vypravily do školní družiny. Zeptaly jsme se na 2 

otázky ohledně Velikonoc. 

1. Co máš nejraději na Velikonocích? 

2. Proč si myslíš, že slavíme Velikonoce? 

 

Martin V., 1.B: 

1. Malování vajíček.                                                                          

2. Protože slavíme jaro.  

 

Zuzka, 1.B: 

1. Slepičky.                                                                                      

2. Aby byly holky zdravé celý rok. 

 

Nela, 1.B: 

1. Vajíčka.     

2. Je to svátek. 

 

Charlottka, 1.B: 

1. Rozdávání vajíček.                                                               

2. Nevím. 

 

Dora, 2.B: 

1. Kuřátka.                                                                                        

2. Abychom oslavili, že už není zima. 

 

Viktorka, 1.B: 

1. Že nás kluci vyšlehají.                                                                  

2. Je to taková slavnost jara. 

 

Dominik, 1.B: 

1. Sladkosti.                                                                                     

2. Aby mohli kluci hodně vyšlehat 

holky. 

 

Jiřinka, 1.B: 

1. Čokoládová vajíčka. 

2. Nevím. 

 

Matěj, 1.B:  

1. Dostáváme vajíčka.                                                                     

2. Aby byla zábava.  

 

Viki, 2.B: 

1. Malování vajíček.                                                                          

2. Ježíš se probudil. 

 

Kačka, 2.B: 

1. Vajíčka.                                                                                       

2. Protože je to starý zvyk. 

                                                                           

Hana Jadrná a Eliška Krejzová 
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Kickbox 

 

Je bojový sport, ve kterém se využívají jak techniky z východních bojových 

umění, tak i techniky ze západních bojových umění. 

 

Kickbox lidé provozují buď jako plnokontaktní sport, nebo jako způsob 

zlepšení zdravotního stavu a tělesné i duševní pohody. V případě 

plnokontaktního sportu mají na sobě bojovníci speciální trenýrky a ochranné 

vybavení zahrnující: chránič zubů, omotávky rukou (bandáže), boxerské 

rukavice, chránič třísel se suspenzorem, chrániče holení a nártů (tzv. 

botičky) a nepovinně i helmu (většinou se používá pro bojovníky mladší 16 let).  

 

Existuje mnoho druhů bojových umění s označením kickbox, jako je třeba 

japonský, americký, indický, barmský nebo francouzský. 

 

 
 

Jana Červenáková 
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Slohová cvičení žáků 6. ročníku 
 

Když zavřu oči, přejdu devatero hor a přebrodím devatero řek, dojdu do 

krajiny, která je úplně jiná než všechny ostatní. Je to má krajina snů. 

Krajina, kde na obloze plují mraky z cukrové vaty a v řece teče místo vody 

malinovka. Když si lehnu na louku a pozoruji okolní svět, vidím velikonoční 

beránky, jak vesele poskakují a vyzývají k hrátkám fialovou kravičku Milku. 

V dáli se tyčí Vysoké Tatranky. Když se projdu pěšinkou z lentilek, můžu si 

natrhat gumové maliny a pohrát si s čokoládovými zajíčky. Když se do sytosti 

nabažím přírody, vydám se po dlážděné cestičce z Bebe sušenek přímo do 

městečka. A není to jen tak ledajaké městečko. Domky jsou ze sladkého 

perníku, na cestu nám svítí 

lampy z tyčinek a dopravní 

situaci bravurně zvládají 

značky z lízátek. 

Je to moje vysněná 

krajina, můj sen. Je mi v ní 

moc dobře a nikam jinam 

se mi nechce. Bohužel mě 

vždy nějaká neznámá síla 

donutí přebrodit zpět 

řeky, přejít hory a otevřít 

oči. 

       Káťa Šternberská 

 

V mém snu jsem procházel lesem. Stromy měly růžové listy. Chodili tam koně 

se lvím ocasem, prasata s dračími křídly, slepice bez hlavy a žáby se dvěma 

hlavami. 

Vešel jsem do čokoládového města. Já jsem bydlel na veliké farmě. Choval 

jsem čokoládové krávy, prasata, králíky a drůbež. Také jsem měl psa a kočku. 

Na nejvyšší hoře byl čokoládový hrad. Hrad měl dvě věže, mléčný příkop, 

deset velkých místností a čokoládový trůn, na kterém seděl čokoládový král. 

Najednou jsem dostal hlad a celé město včetně krále jsem snědl! 

Jarda Havlíček  
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Terka se šla podívat ke Kočičímu jezeru. Bylo ráno. Čekala, že zase najde 

úkol, kde objeví další sošku. Místo toho však objevila další list, bylo na něm 

napsáno, že už nemusí hledat sošky a že pokud ten úkol splní, Monika se 

promění v člověka.  Terka vyskočila radostí. Hurá, konec se blíží. Ale co ten 

úkol asi bude? Na to jí odpověděl list leknínu, který právě připlul. 

Musíte zajít do kočičí kavárny Na Škrabadle, kde najdete Angee [endží], a 

ta vám prozradí, co se bude dít dál. Máte na dvacet čtyři hodin, ani o minutu 

déle, pak už Monika zůstane kočkou navždycky! 

Terka byla velice překvapená a také znepokojená. Přece jen dvacet čtyři 

hodin není zase tolik času. Proto okamžitě vzala list a běžela za Klárou. Klára 

na to koukala stejně nevěřícně jako Terka. „Mohli bychom jet nějakým 

autobusem. Vím, kde ta kavárna je,“ řekla Klára. 

Terka otevřela na počítači jízdní řády. „Autobus odjíždí přesně za… dvě 

minuty.“ 

„To je hrozně málo. To nemáme šanci stihnout,“ řekla Klára.  

„Budeme muset. Další jede za hodinu a půl.“ Na okenní římsu vyskočila 

Monika. Nebyl čas na nějaké dlouhé vysvětlování, prosto prostě  

a samozřejmě vlezla do batohu, který byl připravený na římse, a čekala tiše, 

co bude dál. Holky na sebe rychle hodily bundu a boty. Naštěstí zastávka není 

daleko. Popadly batoh s Monikou a utíkaly, jak nejrychleji uměly. Zahlédly 

autobus, jak brzdí u zastávky, bylo to natěsno, ale stihly to. Po chvíli jízdy 

řekla Klára: „Tady to je, vystupujeme.“ Vystoupily. Přímo u zastávky byla 

kočičí kavárna. Vešly dovnitř. „Co teď? Jak poznáme, která z nich je Angee? 

Myslíš, že je to ta blondýna u kávovaru?“ 

„Já myslím, že by to mohla být ta tmavovláska, co nese granule – sakra, proč 

ty holky nemají jmenovky!“ postěžovala si Klára.  

Zatímco Klára s Terkou přemýšlely, co budou dělat dál, Monika nenápadně 

vyklouzla z batohu a rozhodla se, že se sama poptá kočičího osazenstva, 

která z lidí, je Angee. Nemohla se dočkat své lidské podoby a rozhodla se, že 

přidá tlapku k dílu. „Nevíte, kde bychom našly Angee?“ byla otázka, kterou 

bylo slyšet v kavárně Na Škrabadle nejen mezi lidmi, ale i mezi kočkami.  

A tato otázka způsobila hotové pozdvižení… 

Zuzana Matějová 
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Mini ZOO Habrkovice        

Kousek od Kutné Hory se nachází ve vesnici Habrkovice soukromá mini zoo. 

Jedná se o zoopark s cirkusovou manéží. Provozuje ho rodina Ringelových, 

která se zabývá drezurou kočkovitých šelem. Při návštěvě můžete zhlédnout 

jejich představení. Uvidíte sibiřské tygry, lvy, pumu, hrocha Davídka nebo 

dikobrazy. Dále můžete poznat morčata, slepice, kozy, lamy i další zvířata. 

Také můžete přispět na zvířátka. 

 

 

 

 

 

 

 

Z Habrkovic je už jen kousek na zámek Kačina.  

Můžete navštívit expozici zaměřenou na život na venkově, nebo se jen projít 

po krásném zámeckém parku. 

 

 

 

 

  

 Ondra Huňáček 
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1. Arnold Schwarzenegger to má dlouhé. Bruce Lee to má krátké. 

Madonna to nemá vůbec. Papež to má, ale nepoužívá to. Co je to?  
 

2. Na jakém čísle parkuje auto? 

 

 

 

3. Máme 6 závaží o hmotnostech 1g, 2g, 3g, 4g, 5g a 6g. Závaží jsou 

rozdělena do tří krabic. V každé krabici jsou 2 závaží.  

1. krabice váží 9g, 2. krabice váží 8g. Která závaží jsou ve  

3. krabici? Hmotnost krabice je zanedbatelná. 

Řešení: 
1.) Příjmení 

2.) 87; podívejte se na obrázek vzhůru nohama 

3.) 1g a 3g 

Ondřej Lebeda 

Sudoku 

 
9 2 3 

    
7 

4 3 1 2 
  

5 9 
 

7 8 5 4 9 
 

6 3 
 

9 1 7 6 
 

5 
   

  
8 

 
2 

 
9 

  

   
8 

 
9 3 7 1 

 
7 9 

 
8 3 4 1 6 

 
5 3 

  
4 2 8 9 

8 
    

2 7 5 
 

Barbora Panošová 
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Kluk se chlubí kamarádům: 

„Můj děda je rytíř!“ 

„Nepovídej!“ 

„Fakt. Má brnění v nohou i rukou!“ 

 

„Tati, přeložili mě do zvláštní školy.“ 

„Výborně, Pepíčku, když na to máš, tak studuj.“ 

 

„Včera jsem si u vás koupila tužkové baterie, svěřuje se blondýna prodavači 

v trafice.“ 

„No a?“, reaguje prodavač.  

„A vůbec nepíší!“ 

Barbora Panošová 

 

 

 

Malý synek jménem Jiříček se ptá otce: 

„Proč je Tichý oceán tichý?“ 

Tatínek se nazlobí: 

„Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?“ 

„Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?“ 

 

„Mami, kup mi velblouda!“ 

„A čím bychom ho krmili?“ 

„Kup mi toho ze zoologické zahrady, ten se krmit nesmí!“ 

 

„Mami, mně ten guláš nechutná!“, stěžuje si malý Ládík. 

„Mlč a jez! Za dvacet let budeš manželku otravovat vyprávěním, jaká jsem 

byla vynikající kuchařka!“  
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Adéla Rýznarová 


