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Přišel duben, který nám přinesl i kratší velikonoční prázdniny. Bohužel 

místo teplého slunečního počasí většinou prší anebo je to jako na 

horské dráze. Aneb duben s sebou přinesl počasí aprílové. 

 

Doufáme, že i přesto jste si prázdniny užili. Ať už jste vyrazili na 

koledu, nebo jste byli na výletě, či jste odpočívali doma. 

 

My vám samozřejmě přejeme krásný zbytek dubna. 

 

Magdaléna Vítková 
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1. 4. se druhá část dětí z prvního stupně vypravila do pražského 

Divadla Spejbla a Hurvínka  

4. 4. navštívili žáci 8.A Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, kde 

získávali informace do projektu 

6. 4. si čtvrťáci a páťáci ověřovali své znalosti z dopravní výchovy  

7. a 8. 4. jsme sbírali starý papír  

8. 4. připravila organizace Semiramis program pro sedmáky.  

11. 4. navštívila 5.B dopravní hřiště  

14. 4. začaly Velikonoční prázdniny  

19. 4. vybraní žáci 8. tříd si vyzkoušeli něco z toho, co se učí studenti 

na Gymnáziu a SOŠ v Přelouči 

21. 4. Semiramis připravila program pro osmáky a pro prvňáky připravila 

projet Zdravá noha Hamzova léčebna  

26. 4. pro zájemce ze sedmých tříd připravila Projektový den SŠA v 

Holicích  

 

Pardubický kraťas 

Žák 6. ročníku Adam Hoza zvítězil v celostátním finále studentských 

filmů Pardubický kraťas v kategorii videoklip. Do soutěže se přihlásilo 

více jak 70 krátkých filmů především od žáků středních škol z celé 

České republiky. Gratulujeme. Adamův klip si můžete pustit zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=ei8-WmL7flI. 
  

Biologická olympiáda 

Kateřina Zemanová z 8.B vybojovala v okresním kole biologické 

olympiády 4. místo a postoupila do krajského kola. Krajské kolo 

proběhne 12. května v Chrudimi. 

Káťo, blahopřejeme a držíme palce!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ei8-WmL7flI


Školní noviny …………………………………………………………… duben 2022 

3 
 

Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic jsou ze Svítkova!  

Eliška Choltová a Jáchym Jánský ze 6. ročníku zvítězili ve svých 

kategoriích. Anna Novotná z 8. B obsadila krásné 3. místo. Smíšená 

štafeta šešťáků ve složení Choltová, Stehlíková, Jánský a Hoza 

obsadila 2. místo. Naši atleti byli opět na oválu vidět. Gratulujeme! 
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Tentokrát s novou vedoucí školní jídelny paní Irenou Šedovou 
 

Kde jste pracovala předtím?  

„Pracovala jsem v jídelně ve Vodovodech a kanalizacích“  

 

Jste u nás spokojená?  

„Ano, jsem.“  

 

Jakou jste studovala školu?  

„SPŠŽ Česká Třebová (střední průmyslová škola železniční).“ 

 

Podle čeho vybíráte jídelníček?  

„Musíme vám nabídnout zdravá jídla. Například ryby, luštěniny, aby se 

naplnil takzvaný spotřební koš.“ 

 

Líbí se vám tady?  

„Ano, líbí, ale vadí mi, že tu jsou žáci, kteří vyhazují obědy.“ 

 

 

 

Děkujeme za rozhovor  

  

  

 

  

Nikola Čermáková, Nikola Stehlíková, Eliška Choltová  
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Kočky z 2.A 
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Kynologie 

Kynologie bohužel není obor, který se zabývá chozením do kina, i když 

by to byla jistě zábava se tímto oborem živit.  

Kynologie je po pravdě věda, která se zabývá studiem psů. Česká 

kynologie je velmi úspěšná. V české kynologii se dříve používal český 

strakatý pes, který sloužil na pokusy. Český strakatý pes je směs 

několika loveckých plemen, a to se prokazuje i v současnosti.  

Každý, kdo má doma psa, je tak trochu kynologem. Každý páníček musí 

svému čtyřnohému příteli porozumět. Vždyť pes je nejlepší přítel 

člověka. 

 

 

             Aša -  český strakatý pes 

 

Adam Hoza  
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Matějovy pohádky 

Ve Sluníčkově  v Planetkové ulici  si v dubnu Verča a Matěj donesli z 

předsíně plné košíky. Bylo Velikonoční pondělí a oba byli na koledě. 

Matěj chtěl jít s kamarády, ale Verča chtěla jít s nimi. Tak se dohodli, 

že ji s sebou vezmou. 

Zbytek dne se nic moc zajímavého nedělo, až večer se z Verčina 

pokojíku ozvalo: „Máťo, pojď mi něco vyprávět!“ Matěj odložil knihu na 

stůl a vydal se do Verčina pokoje. Sedl si na židli a začal.  

Bylo, nebylo, Verča s Matějem se rozhodli, že půjdou koledovat. Ráno 

vstali brzy. Chtěli obejít co nejvíce domů. Obešli celou Planetkovou ulici 

a vydali se dál, do Sluníčkova. Když už měli plné košíky a ruce je bolely, 

rozhodli se jít domů. Jenže špatně odbočili a skončili v lese. Dlouho 

chodili lesem, až Verča začala brečet: „Máťo, já se bojím“. Matěj si 

klekl a chtěl něco říct, ale přerušil ho pisklavý hlásek: „Prosím, přestaň 

brečet, my chceme spát.“ Oba se zmateně rozhlédli. Zanedlouho se k 

nim snesla maličká dívka s křidélky. „My světlušky potřebujeme 

odpočívat“, vysvětlila. „My vás samozřejmě nechceme rušit, ale nevíme, 

jak se dostat zpátky,“ řekl Matěj. Světluška se usmála: „Tak pojďte 

za mnou.“ Světluška je zavedla do Sluníčkova a pak rovnou domů, kde 

už na ně čekali rodiče, kteří se o ně trochu báli.  

„Tak, zazvonil zvonec a pohádky je konec“, dopověděl Matěj pohádku. 

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

 

Magdaléna Vítková 
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Malá zmoklá slepice - Jiří Žáček 

Ilustrace: děti ze 3.A 

 

Koko-koko-kolegyně, 

kamarádky z ulice, 

ještě na to myslím s děsem –  

zdálo se mi včera, že jsem  

malá zmoklá slepice! 

 

Koko-koko-kolektivně 

seděla jsem na hřadu,  

snášela jsem, kdákala jsem  

pronikavým kvočním hlasem,  

když měl kohout poradu. 

 

Koko-koko-koncem týdne  

přišel sedlák: Puť, puť, puť!  

Popadly mě silné dlaně: 

Zejtra budeš na smetaně!  

Zkrátka horor! Dobrou chuť! 

 

 

 

Koko-koko-kolegyně,  

Katko, Hanko, Alice –  

Upřímně mi odpovězte,  

Taky se vám zdává, že 

jste  

malé zmoklé slepice? 
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Jedna želva za druhou 

Autor: John Green 

 

16-ti letá Aza neměla vůbec v plánu se zabývat záhadným zmizením 

miliardáře Russella Picketta. 

V sázce je však odměna sto tisíc dolarů a její nejlepší kamarádka se 

už nemůže dočkat, až se společně pustí do pátrání. Pickettův syn je 

totiž Aziným kamarádem z dětství a teď je ideální čas k tomu, aby se 

znovu spřátelili. 

Aza se opravdu snaží. Snaží se být dobrou dcerou, skvělou 

kamarádkou, vzornou studentkou a taky schopnou vyšetřovatelkou. 

Zároveň však bojuje s úzkostmi, které ji pronásledují na každém 

kroku… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktorie Pavelková, Magdaléna Bořilová 
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Tong Khanh Nam, 6.B 
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Zuzana Petrová 9.B 
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… mořské vydry se ve spánku na vodě drží za packy, aby si neuplavaly. 

… želvy mohou v případě nouze dýchat vzduch skrze svůj zadek. 

… neexistuje žádný pavoučí druh, který by uměl létat, a dokonce podle 

vědců ani evolučně nevznikne. 

… delfíni na sebe volají jménem stejně jako lidé 

… když si spolu hrají štěňata, nechávají psi schválně vždycky vyhrávat 

fenky. Mají tak nabýt sebedůvěry pro obranu vlastních štěňat, ač jsou 

fyzicky slabší. 

… Google, periodická tabulka chemických prvků, struktura lidské DNA 

a píseň Yesterday od Beatles jsou všechno výsledky snění. Autorům se 

o tom prostě zdálo a pak jen svým snům dali nějaký tvar a řád. 

… průměrný člověk má až 1500 snů za rok? 

… včely nikdy nespí? 

… žirafa nemůže kašlat? 

… spaní v chladném prostředí zvyšuje pravděpodobnost nočních můr? 

… pro mozek je snazší učit se v noci než ráno? 

… Mona Lisa nemá obočí? 

…ženy mají lepší čich než muži? 

… zlatá rybka si všechno pamatuje jen 3 vteřiny? 

 

Veronika Rozová, Magdaléna Vítková 
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Tajenka: 

 

Kateřina Zemanová, Tereza Kmoníčková 

 

Vyřeš rébusy: 

5 + set 

Mě100 3nec 

Med – m + l 

U3 si nos 

Věta – v – a + kv 

Řeka Bys3ce 

Eliška Choltová, Nikola Stehlíková 
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Nikola Čermáková 


