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Duben. Konečně přišly ty teplé měsíce, kdy si můžeme vzít kraťasy a 

tričko. Na bazén to sice ještě není, ale i tak je dobré nemuset nosit 

mikiny či dokonce bundy a svetry.  

Hlavně je až neuvěřitelné, jak ten čas letí. Ještě před nedávnem byla 

zima a Vánoce teď už máme jaro. Už jenom 2 čísla školního časopisu 

a budou prázdniny. Tak si ještě těch několik týdnů ve škole užijte. 

 

 

 

 

Jana Dvořáková 
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1. 4. zhlédli žáci 1. a 3. tříd divadelní představení „Komáři se ženili“ 

2. 4. žáci 2. A si prohlédli Východočeské divadlo 

4. 4. šli žáci 6. B na prohlídku Letiště Pardubice a žáci 6. A navštívili 

Kunětickou horu 

5. 4. proběhl v 1. třídách projekt Zdravá nožička 

8. 4. besedovaly děti 6. tříd s Městskou policií Pardubice 

8. až 12. 4. byla třída 4. B ve škole v přírodě v Oucmanicích 

15. 4. se exkurzí po Pardubicku zúčastnily třídy 7. A, 7. B a 8. A - 

navštívily Pernštýnské náměstí, Winternitzovy mlýny a Dům 

hudby 

16. 4. třída 9. B šla na přírodovědnou exkurzi k Bohdanečským 

rybníkům 

17. 4. jely na přírodovědnou exkurzi na Josefovské louky 6. třídy 

23. 4. vyslechli žáci 9. A přednášku Městské policie Pardubice 

24. 4. si zkontrolovali zdravé zoubky žáci 2. a 3. tříd 

24. 4. si vyslechly děti 8. a 9. tříd vyprávění o životě zpěváka 

Freddieho Mercuryho a o nebezpečí AIDS 

24. 4. jeli na výlet do Prahy žáci 5. A a 5. B 

25. 4. si děti 2. A prohlédly Zelenou bránu 

25. 4. navštívily Kladruby nad Labem třídy 4. A  a 4. B 

25. 4. dějepisnou exkurzi do Vídně absolvovaly děti 8. B a 9. B 

26. 4. jely děti 1. B do Perníkové chaloupky a prohlédly si výrobnu 

perníku 

29. 4. děti 6. tříd jely na výlet do Čertoviny 

30. 4. proběhla exkurze třídy 9. A do Choltic 

Během měsíce dubna probíhal kurz plavání pro 2. a 3. třídy, kurz 

sebeobrany pro 5. a 8. třídy a pokračovaly přednášky o finanční 

gramotnosti pro 8. třídy. 
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KUNĚTICKÁ HORA 

Dne 4. 4. 2019 jsme se vypravili v rámci projektu na Kunětickou horu. 

Cesta začala slibně, ale problém se vždycky najde.  

Ten náš se ukázal v Tyršových sadech, kdy se vylilo Šimonovi pití do 

batohu a co hůř, i do pytlíku se svačinou. Všechno mám 

zdokumentované ;–). A tak jsme šli dál.  

A jak je známo, kluci dělali blbosti jako např.: obraceli ponožky na 

boty... Šli jsme dál a dál, až jsme došli do restaurace (to mám taky 

zdokumentováno) a dali si něco na posilněnou.  

Vyrazili jsme dál, koukali na zvířátka a nakonec opět nafotili hromadu 

fotek. Popravdě jsme nebyli až nahoře na hradě, ale všechno se 

počítá. A poté jsme šli zpátky k restauraci, ale zpět jsme jeli busem. 

  

 
 

PREVENCE NA DUBINĚ 

V pondělí 8. 4. 2019 jsme vyrazili společně s 6.B na preventivní 

přednášku do DDM Alfa. Zhlédli jsme 4 příběhy o tom, co se 

doopravdy stalo. Takže, když by vás někdo začal šikanovat, tak se 

nebojte to někomu říct, oblíbenému učiteli, kamarádce, rodičům... 

Pokud vážně nevíte, komu to říct, tak zavolejte na linku bezpečí (116 

111). Tam vám pomůžou. 
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JOSEFOVSKÉ LOUKY 

Ve středu 17.4.2019 jsme vyrazili i s 6.B na exkurzi na 

Josefovské louky u Jaroměře. Sledovali jsme ptáky a 

jiná všelijaká zvířátka, jako např.: divoké koně, vodouše šedého, 

červenku obecnou a husici egyptskou. Dokonce ten, kdo přispěl na 

ptačí park, získal sešit s podrobnostmi, kde byla vypsána všechna 

zvířata, co se na těchto loukách vyskytují. 

  

  

 

 
  

  

Karolína Křivková 
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Žáci 8. a 9.B se vypravili 

na výlet do Vídně navštívili 

zámek Schönbrunn a 

Hofburg. V Schönbrunnu 

si prohlédli krásný 

interiér letního sídla 

Habsburků, taktéž i 

krásně zbarvené zahrady.  

Po menším výstupu šla 

shora zahrady vidět celá 

Vídeň. Po přesunu metrem do centra jsme navštívili hrobku 

Habsburků, po prohlídce jsme měli rozchod, kdy jsme měli možnost 

poznat obchody v centru Vídně. Poslední zastávkou byl zábavní park 

Prater, kde jsme měli možnost zažít plno adrenalinu.  

Celý výlet jsme si všichni užili a děkujeme všem učitelům za skvělý 

zážitek. 

 
 

Jana Dvořáková 



Školní noviny ………………………………………………………… duben 2019 

6 
 

 

 

 

Tento měsíc byly Velikonoce, a tak jsme se rozhodly, že se dětí 

zeptáme na nějaké otázky ohledně toho, jak slavily Velikonoce. 
 

Jakým způsobem jste barvili vajíčka? 

Anetka: „Barvami a na nějaká vajíčka jsme dali košilky.“ 

Dan: „Já jsem barvil vajíčka s mojí maminkou a dělali jsme je tak, že 

jsme na zahrádce posbírali listy a ty jsme pak uvařili s vajíčky, a 

listy se obtiskly na vajíčka.“ 

Terezka: „Barvila jsem je práškovými barvami.“ 

Natálka: „My jsme je barvily inkoustem a zmizíkem.“ 

Žanetka: „Já jsem je zdobila voskem.“ 

Honza: „Já jsem je dělal s babičkou a zdobili jsme je voskovkami a 

také jsme je vařili v cibulových listech.“ 

Matěj: „Barvil jsem je textilovým fixem.“ 

Anetka: „Krepovým papírem.“ 

Ondra: „Já jsem vajíčka nebarvil.“ 
 

Pletli jste si pomlázku? 

Dan: „Já mám starou pomlázku.“ 

Vojta: „Zkoušel jsem ji uplést sám.“ 

Kuba: „Mně ji upletl tatínek.“ 

Viktor: „My jsme pomlázku koupili v obchodě.“ 

Jirka: „Pletl jsem si ji sám.“ 

Marek: „Mně ji každý rok plete děda.“ 
 

Kluci, ke kolika holkám jste šli na koledu, a holky, kolik na vás 

bylo koledníků? 

Filip: „Na koledě jsem byl u 30 holek.“ 

Marek: „Taky jsem byl u 30 holek.“ 

Adámek: „Byl jsem u 2 kamarádek.“ 

Míša: „U nás bylo 10 koledníků.“ 

Natálka: „K nám přišli na koledu jenom 2 kluci.“ 

                                                                                                            

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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Co byste udělali, kdybyste měli hodně peněz? 

Adam: „Vzal bych moji rodinu k moři.“ 

Kuba: „Koupil bych si lego.“ 

Natálka: „Koupila bych naší rodině nový venkovní nábytek.“ 

Tom: „Koupil bych si gauč, abych na něm mohl odpočívat.“ 

Anička: „Pro mou rodinu bych koupila nové auto.“ 

Filip: „Koupil bych si televizi a dal bych si ji pak do mého pokoje.“ 

Terezka: „Já bych ty peníze poslala tam, kde je hodně potřebují.“ 

Dan: „Část bych dal rodičům, část bych si nechal a ten zbytek bych 

poslal do nemocnice na nové vybavení.“ 

Anetka: „Jela bych s rodinou na dovolenou.“ 

Áďa: „Jela bych do zábavního parku.“ 

Lucka: „Koupila bych si pro sebe do budoucna nový dům.“ 

Marek: „Rozdal bych je chudým.“ 

Dan: „Kdyby mi umřela babička, tak bych zaplatil lékařům, aby ji 

oživili a mohla by tu s námi pak zase žít.“ 

Ondra: „Koupil bych si živého dinosaura.“ 

 

                                                                                                         

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová  
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Hokejová extraliga 

Pardubičtí hokejisté se udrželi v hokejové extralize. Ve finále se o 

první místo popraly Třinec a Liberec. Ve stavu 4:2 ovládli po osmi 

letech tuto nejvyšší hokejovou soutěž u nás Oceláři Třinec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis 

Petra Kvitová je vítězkou 27 turnajů WTA, stejně jako Hana 

Mandlíková. Tímto je s Hanou druhou nejlepší Češkou v historii, podle 

počtu turnajových triumfů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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Král jelenem 

Autor: Carlo Gozzi 

Režie: Marián Pecko 

Hrají: Martina Sikorová, Ladislav 

Špiner, Milan Němec, Alexandr 

Postler a Romana Chvalová 

Premiéra: 16. června 2018 na 

Kunětické hoře 

 

Král jelenem je veselá a taká trochu 

bláznivá komedie. Je o králi, který 

shání nevěstu. Když se zamiluje do 

dcery druhého ministra, vypadá to na 

šťastný konec.  Jenže do situace začne 

zasahovat první ministr. Král mu 

prozradí důležité kouzlo a ministr ho 

použije proti němu - promění se v krále 

a krále promění v jelena. Jak celý 

příběh skončí? Promění se král zpátky 

nebo zůstane jelenem napořád? A co 

ministr? Podaří se mu ovládnout celé 

království?   

 

Hra se mi velmi líbila. Zajímavé je, že hru nehrají pouze 

v Městském divadle, ale hrají ji i na Kunětické hoře. 

Nejvíce na hře oceňuji výbornou improvizaci, ale také se 

mi líbily například kostýmy nebo živá hudba. Nelíbilo se 

mi, že hra má trošku zamotaný děj, ve kterém je těžké se 

zorientovat. I přes tento fakt si myslím, že hra rozhodně 

patří k nadprůměrným. 

 

Zuzana Matějová 
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Chtěl bych Vám vyprávět pohádku o čarodějnici, která bydlí u 

nás doma. 

Nebudete tomu asi věřit, ale moje maminka říká, že se do 

Svítkova nastěhovala i s ní, takže u nás bydlí víc než 20 let. 

Nevím, zda je hodná, ale asi jo, jelikož nám vlastně nic zlého 

nedělá. Jen si s námi neustále hraje a laškuje. 

Přespává hlavně v pračce, kde nám schovává ponožky a občas se 

i stane, že začaruje všechno prádlo. To nám při praní změní barvu i 

velikost. Mě změna barvy nevadí, ale taťkovi se všechna trička 

postupně zmenšují a vždycky zuří! 

Maminka se snaží situaci zachránit a naší ČaroLady vyžene 

z koupelny.  Ta pak začne lítat v kuchyni a schová třeba cedník, 

vařečku anebo i šunku z lednice. Vše se vždy nakonec najde. Jen jídlo 

NE. ČaroLady asi moc ráda mlsá ☺ 

Ovšem nejvíc se jí líbí u mě v pokojíčku. Tam je jako v ráji. Tolik 

krásných věcí nikde nevidí. Občas si nějakou půjčí a já ji pak několik 

týdnů i měsíců nemůžu najít. 

30. dubna se svou sestrou Haničkou vymodelujeme naší domácí 

čarodějnici a pomyslně ji spálíme. Jelikož je to čarodějnice, tak se 

k nám hned vrátí. Už 1 května nám dá o sobě vědět, že je zase s námi 

a něco nám provokativně provede. Moc se jí u nás líbí, protože u nás 

doma je stále co objevovat a ztrácet.  

 

 

 

Vojtěch Horák 
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… průměrný 50letý člověk již strávil 5 let čekáním ve frontách? 

… lenochodi se neumí třást? 

Dokonce ani zimou. 

… ptáci kiwi jsou skoro slepí? Atak 

hledají potravu poslepu. 

… lidská lebka se skládá z 26 

různých kostí? 

… děti mají více chuťových 

pohárků než dospělí? 

… dosud bylo popsáno více než 600 druhů masožravých rostlin? 

… na světě je více kuřat než lidí? 

 

 

 

 

 

… v obočí je asi 500 chloupků?  

 

Ester Zavadilová 
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Botanické zahrady 

Liberec 

Tato botanická zahrada tu stojí už více jak 120 let a je nejstarší 

botanickou zahradou u nás. Můžete zde najít řadu orchidejí, kaktusů, 

masožravých rostlin, nebo hodně známy jsou zde viktorie - leknínovité 

rostliny. Ty dosahují průměru listu až 3 metry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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Tajenka: 

 

1          

2          

3          

4          

5          

 

1. Strom, na kterém rostou jablka  

2. Malá říčka 

3. Současné roční období 

4. V zimě to padá z nebe  

5. Dopravní prostředek, který létá  

 

 

 

Hádanka: 

 

Představte si situaci, že máte otce se synem, které musíte rozestavit 

tak, aby syn stál za otcem, ale zároveň před synem, aby nikdo nestál. 

Jak otce a syna postavíte? 

 
Řešení: 
Tajenka – apríl 

Hádanka – zády k sobě 

 

 

Jana Dvořáková  
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Malovaná pohádka 
 

Jiří Žáček 
 

Od pondělka do pátku 

budu kreslit pohádku. 

Koho do ní namaluju, 

aby byla v pořádku? 

Princeznu a Babu Jagu? 

Draka, co má dračí spády? 

Honzu nebo loupežníky? 

Sebe a své kamarády? 

Od pondělka do pátku 

budu kreslit pohádku. 

Potom vám ji celou povím, 

umím ji i pozpátku. 
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Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: „Co 

se říká?“ 

„Nevím!“ 

„Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?“ 

„Aha - neříkej, že to je všechno!“ 

 

„Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?“ 

„Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani 

neukazuje.“ 

 

„Vstávej synku, musíš do školy!“ 

„Maminko, já tam nechci, oni mě tam vůbec neberou, smějí se mi... 

Opravdu tam musím jít?“ 

„Musíš, musíš, vždyť jsi učitel.“ 

 

Přijde malý Pepíček domů z fotbalu a povídá: „Tatíí dal jsem dva 

góly!“ 

„A jak to dopadlo?“ 

„1:1“ 

 

„Nechci vás strašit pane učiteli“, říká Pepíček pedagogovi, „ale 

tatínek říkal, že jestli nezačnu nosit lepší známky, dostane někdo 

pěknej výprask.“ 

 

 Adéla Sehnoutková 
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Nela Sedláčková 


