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I poslední jarní měsíc byl ve znamení spousty akcí. Hned na začátku 

skončilo netrpělivé čekání na výsledky přijímacích zkoušek, kdy  

se deváťáci dozvěděli, že byli přijati na střední školy. Také se konalo 

několik exkurzí a třeťáci si užili týden na škole v přírodě, který 

strávili v Krkonoších. Děti z prvního stupně oslavily Mezinárodní den 

dětí na školním hřišti, kde pro ně byl připravený zábavný program  

o ceny. Odpoledne se mohly vyřádit na koncertě skupiny Mixle 

v Piksle. Na konci měsíce jsme již tradičně přivítali jaro.  

S koncem května už máme za sebou i celé jaro – ten čas ale rychle 

letí! Už máme před sebou jen červen, poslední měsíc školního roku.  

To se všichni musíme pilně učit – vždyť už nás za chvíli čeká 

vysvědčení!   

Tereza Paříková 
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3. a 4. 5. - kluci nás reprezentovali v McDonald Cupu 

5. 5. – děti ze 3.C navštívily Okresní knihovnu  

9. 5. – žáci šestých tříd jeli na přírodovědnou exkurzi do ptačího 

parku Josefovské louky 

10. 5. – osmáci navštívili Muzeum války na Chlumu u Hradce Králové 

11. 5. – sedmáci poznávali středověký život na dějepisné exkurzi 

v Kutné Hoře 

11. a 12. 5. –jako vždy před koncem školního roku jsme se fotili 

15. – 20. 5. – 3.C si užívala ve škole v přírodě v Krkonoších 

16. 5. – žáci 5.B zdokonalovali své dovednosti na dopravním hřišti 

16. a 17. 5. – proběhlo testování TIMSS ve 4. třídách 

17. a 25. 5. – osmáci si vybírali budoucí povolání během programu  

na Úřadu práce 

17. 5. – děti ze 3.A se seznamovaly s příběhy Astrid Lindgrenové 

v Okresní knihovně  

22. – 26. 5. – pozorovali jsme život na školní zahradě při jarním kole 

soutěže Živá zahrada 

24. 5. – zástupci SRPDŠ, školní družina a ČSOP Pardubice připravili 

programy pro děti i jejich rodiče 

25. 5. – s příběhy A. Lindgrenové se tentokrát v Okresní knihovně 

seznamovaly děti ze 3.B 

29. 5. – 2. 6. – druháci byli ve škole v přírodě v Jívce u Trutnova 

31. 5. – deváťáci zhlédli film Síla lidskosti věnovaný památce  

N. Wintona 

31. 5. – v tělocvičně proběhl hudební pořad pro děti z prvního stupně 
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V květnu proběhlo jarní kolo soutěže živá zahrada. Do pozorování se 

zapojily skoro všechny třídy naší školy. Společně jsme potkali na naší 

zahradě mnoho druhů obratlovců i bezobratlých.  
 

Z denních motýlů navštívili naši zahradu bělásek řepkový, babočka 

paví oko, bělásek řeřichový, žluťásek řešetlákový, otakárek 

fenyklový, bělásek zelný a modrásek. 
 

Na rozkvetlých rododendronech hodoval čmelák zemní, včely 

samotářky, včely medonosné a vosy obecné.  
 

Z ptačích druhů jsme zaznamenali kosa černého, vrabce polního, 

rehka domácího, vlaštovku, jiřičku, sýkoru koňadru, sýkoru modřinku, 

mlynaříka dlouhoocasého, hrdličku, holuba hřivnáče, strakapouda 

velkého, sojku obecnou, straku obecnou, havran polního, špačka 

obecného, rorýse obecného, pěnkavu obecnou, poštolku obecnou a 

zvonka zeleného. 
 

Potkali jsme dokonce ropuchu zelenou a ještěrku obecnou, i když 

ještě není dokončeno ještěrkoviště. Večer se po zahradě procházel 

ježek západní.  
 

Začali se také líhnout nosorožíci kapucínci – našli jsme larvy i dospělé 

samičky. 
 

Nejzáhadnější objekt pozorovali přírodovědci z 5.A – Ondra Král, 

Filip Kroužel, David Ždímal a Jakub Nadrchal. Své pozorování popsali 

těmito slovy: „Na lípě je nějaký hmyz. Je ho tam hodně (a žije 

v symbióze možná), je k sobě slepen nějakým slizem. 

 

Po prosincovém zimním kole má naše zahrada celkem 56,75 bodu  

a drží stále titul Živá zahrada. 
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Ve středu 24. 6. 2017 proběhl v ZŠ Svítkov dětský den.  

V dopoledních hodinách si rodiče ze SRPDŠ připravili program plný 

her. Program zpestřil SDH Svítkov – Popkovice s ukázkou hasičské 

techniky.   

Odpoledne bylo v režii dětí ze školní družiny a jejich rodičů. Žáci 

prvního stupně se prezentovali svými keramickými a výtvarnými díly. 

Tradičně nechyběly ukázky country tanců.    

V rámci propagace projektu „Živá zahrada“ Českého svazu ochránců 

přírody Pardubice rodiče s dětmi poznávali rostliny a živočichy školní 

zahrady. Vyvrcholením programu byl koncert rock´n´rollové kapely 

pro děti Mixle v Piksle, která zahrála na podporu projektu „Živá 

zahrada“. Na „Živé zahradě“ to prostě celý den žilo! 
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Ve čtvrtek 11. května jsme se my, žáci 7. tříd, vydali na exkurzi do 

Kutné Hory. Hned po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny. 

Zavedli nás do zkušebního dolu, kde jsme si vyzkoušeli, jak se budeme 

chovat v tom opravdovém. Pak jsme se odebrali k trejvu (stroj na 

těžbu stříbrné rudy), kde jsme dostali pláště zvané perkytle  

a hornickou helmu. 

 

Paní průvodkyně nás zavedla k opravdovému dolu. Pak jsme sestupovali 

po 168 schodech, abychom se dostali přímo k šachtě dolu. V šachtách 

byla tma, chladno a vlhko. Cestou jsme pozorovali tvořící se krápníky 

a mech. Dokonce jsme zažili pravou důlní tmu a o pár metrů dál jsme 

pozorovali průhledně čisté jezírko hluboké 8 metrů. 
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Když jsme se konečně dostali ven, odevzdali perkytle a hornické 

helmy, tak nás jako další část exkurze čekala návštěva chrámu  

sv. Barbory. V chrámu jsme si na chvilku sedli do modlitebních lavic  

a kochali se pohledem na barevné vitráže. 

Po zajímavých chvilkách strávených ve sv. Barboře byl pro nás 

přistaven na parkovišti autobus, který nás odvezl ke kostnici. 

V kostnici se nacházejí ostatky husitských válečníků, kteří padli 

v boji. Kdo měl zájem, tak si zde mohl zakoupit suvenýr v podobě 

lebky.  

Po náročném dopoledni jsme na náměstí dostali pauzu na oběd.  

Po nádherném dni a chutném obědě jsme se přesunuli zpět 

k autobusu, který nás dovezl až ke škole. 

Všem se nám tato exkurze moc líbila a doporučujeme vám se zajet do 

Kutné Hory podívat. Nebudete litovat! 

Eliška Martinková, Adéla Hrubešová, Karolína Nittingerová 
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V květnu navštívili šesťáci ptačí park Josefovské louky u Jaroměře. 

V úterý 9. 5. se sešly děti před školou, nasedly do autobusu a hurá 

směr Jaroměř. Cesta rychle všem utekla. Když přijeli na místo,  

už tam na ně čekal průvodce. Ten jim ukázal rybník, kde pozorovali 

různé vodní ptáky. Také jim průvodce ukázal zblízka čolka a skokana. 

Po dvou hodinách prohlídka skončila a na oběd už děti byly doma. 

Přesto, že počasí moc nevyšlo, dětem se exkurze líbila. 

 

 

Barbora Panošová 
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Koncem května se žáci čtvrtých tříd zúčastnili Školního poháru ČVK 

na veslařském trenažéru na 200m. 

Prožili jsme nádherný den, děti si užily sportovní dopoledne  

a probudily v sobě soutěžního ducha.  

Krásnou tečkou bylo fotografování na skifu. 

Děkujeme panu Ing. Jiřímu Paletovi a jeho týmu za skvělou organizaci 

a péči o naši mládež. 

 

L. Lebedová a M. Chlaňová (třídní učitelky) 
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V dubnu naši čtvrťáci absolvovali školu v přírodě v Oucmanicích  

na téma Polem – nepolem. Tento ekologický program byl zaměřen  

na ochranu přírody, třídění odpadu, péči o domácí zvířata a rozvoj 

sociálních dovedností. 

Žáci si vyzkoušeli spoustu užitečných prací, jako například sekání 

dříví, přesazování jahodníků, dojení mléka, vyřezávání lžiček, pečení 

koláčů, vaření zdravé večeře, dozvěděli se o významu kompostu  

a hospodaření s vodou. Nechyběl ani výlet do nedaleké Chocně, který 

jsme zvládli i přes nepřízeň počasí. 

Všem se nám v Oucmanicích moc líbilo, děkujeme lektorům  

a kuchařkám za nádherně prožitý čas a budeme se těšit snad někdy 

příště. 

L. Lebedová a M. Chlaňová (třídní učitelky) 
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Gymnastika 

je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj 

lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti. V užším 

slova smyslu se termín gymnastika používá pro označení sportovních 

disciplín, jejichž společným znakem je důraz na čistotu provedení 

silově či koordinačně náročných tělesných prvků. V nejužším slova 

smyslu se někdy zaměňuje za sportovní gymnastiku, jedno z řady 

soutěžních gymnastických odvětví. 

 

Jako sport…. 

Soutěže v gymnastických sportech se pořádaly už ve druhé polovině 

19. století. Sportovní gymnastika patří mezi základní kameny 

olympijského programu. 

Společným znakem sportovních gymnastických disciplín je hodnocení 

předvedeného sportovního výkonu podle jeho souladu s předpisovou 

technikou sborem rozhodčích. Výjimkou v tomto směru je olympijský 

šplh, v němž o vítězi rozhoduje dosažený čas. Jednotlivá gymnastická 

odvětví se liší podle podstaty charakteristických prvků zařazovaných 

do sestav a podle použitého sportovního nářadí či náčiní. 

 

Odvětví sportovní gymnastiky 

V současnosti patří do 

olympijského programu tři 

gymnastická sportovní odvětví: 

Moderní gymnastika 

Skoky na trampolíně 

Sportovní gymnastika 

 

 

 

Jana Červenáková 
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Uvařte si podle receptů kluků a holek ze 7.A a procvičte si angličtinu. 

 Adéla Hrubešová 
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Tento měsíc jsme se opět vypravily do školní družiny a položily jsme 

dětem několik otázek, které se týkaly toho, co se naučily, a školní 

družiny.  

1. Co nového a zajímavého ses naučil/a v tomto školním roce? 

2. Co se ti nejvíc líbí ve školní družině? Změnil/a bys něco? 

 

Charlottka, 1.B 

1. Čtení, psaní, matematiku a prvouku.                                              

2. Kostky. Chtěla bych tu víc hraček. 

 

Jiřinka, 1.B 

1. Psaní, čtení a prvouku.   

2. Když něco vyrábíme. Ne, nic bych nezměnila.  

 

Jonáš, 1.B 

1. Čtení, psaní a počítání. 

2. Že můžeme psát levou rukou, chtěl bych víc být na zahradě. 

 

 

 

 

 

 

                                    Hana Jadrná a Eliška Krejzová 
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„Ano, já jsem Angee. Co potřebuješ?“ zeptala se Angee.  

„Potřebovala bych pomoct. Dřív jsem byla člověk. Jenomže pak jsem 

se napila vody z jezera a proměnila jsem se v kočku. A na tom jezeře 

jsme našly dopis, že máme najít Angee, prý nám pomůže,“ odpověděla 

Monika.  

„To je pravda. Mohla bych ti pomoct. Stačí, když zajdeš za Vendy. 

Vendy je toulavá kočka. Moc ráda pomáhá lidem. Takovýhle problém 

už jednou vyřešila. Bydlí malý kousek odtud. Má malý přístřešek na 

náměstí. Před obchodem s květinami.“  

„Tak moc děkuju,“ řekla Monika, a jak jen rychle mohla, běžela za 

Klárou a Terkou. „Zase další kočka? To je nekonečný,“ vzdychla Klára, 

ale Monika běžela na náměstí. Moc dobře věděla, že má málo času. 

Naštěstí kočku našla rychle. Vendy byla opravdu v květinářství. Když 

si Vendy vyslechla, co se Monice stalo, podala jí malou lahvičku 

s trochou vody. „Je to odvar ze šanty kočičí. Měl by vám pomoct,“ 

řekla Vendy. V tu chvíli se Terka zarazila.  

„Jak je možné, že běžně kočkám nerozumím, ale teď tě normálně 

slyším mluvit?“  

„To je jednoduché. já byla dřív taky člověk. Jenže jsem spadla do 

kočičího jezera… a asi už si umíte představit, co bylo dál.“ 

 

Zuzana Matějová 
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Tentokrát pojedeme kousek dál. Naším cílem je Riegrova stezka.  

Nastoupíme do rychlíku směr Liberec. Vystoupíme v Semilech  

a vydáme se po modré turistické značce směrem k vesnici Bítouchov. 

U lávky přes řeku Jizeru se napojíme na červenou značku a po směru 

toku řeky pokračujeme až k Riegrově stezce.  

Tato stezka vedoucí údolím Jizery byla otevřena v roce 1909.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi zajímavosti patří dřevěná lávka (galerie), ze které můžeme 

pozorovat nadšené lezce, kteří zdolávají ferratu zvanou Vodní brána. 

Půjdeme okolo jezu, od kterého vede vykopaný tunel do vodní 

elektrárny, která je až na konci cesty. Krásné výhledy na údolí nám 

nabídne několik vyhlídkových míst. 

Cesta končí u hotelu Pod Spálovem. Hned vedle stojí stará 

elektrárna, kterou si můžeme v určitých dnech prohlédnout. 

Pod Spálovem se můžete rozhodnout, jak půjdete dál. Můžete pěšky 

dojít do Železného Brodu a nastoupit do rychlíku směrem na 

Pardubice. Kdo usoudí, že ho bolí nohy, může do Brodu dojet malým 

vláčkem, který Pod Spálovem zastavuje. Nebo se můžete vrátit 

zpátky do Semil oklikou po modré a pak po žluté značce a nastoupit 

do rychlíku tam.  



Školní noviny ………………………………………………………… květen 2017 

16 
 

 

Ve 4 hodiny ráno se u Tvých dveří nečekaně objevili Tvoji rodiče, 

protože s Tebou chtěli posnídat. Ty jsi měl pouze velmi omezené 

ingredience pro přípravu snídaně: marmeládu, med, víno, chléb a sýr. 

Co otevřeš jako první? 
 

Za jeden zlatý tolar dostanete 2 stříbrné tolary. Za tři stříbrné 

tolary dostanete 5 měděných tolarů. Máte celkem 60 měděných 

tolarů. Kolik za ně můžete dostat zlatých tolarů? 
 

Mějme tuto řadu čísel:  

7, 9, X, 16, 21, Y, 34 

Kolik je součin čísel X a Y? 
 

Sada pingpongové pálky a míčku stoji 110,- Kč. Pálka je o 100,- Kč 

dražší než míček. Kolik stojí samotná pálka? 
 

Řešení: 

1. Oči 

2. 18 

3. 324; v řadě chybí čísla 12 a 27 

4. Pálka stojí 105,- Kč 

Ondřej Lebeda 

 

Sudoku: 

3 5 

 

7 2 9 

 

1 6 

7 6 9 

 

5 4 

 

8 2 

 

4 

 

8 

  

9 

  8 

 

2 

  

5 

 

4 7 

6 1 

  

7 

  

3 9 

9 7 

 

3 

  

6 

 

8 

  

7 

  

3 

 

6 

 1 2 

 

6 8 

 

5 9 4 

4 8 

 

5 9 1 

 

2 3 

Barbora Panošová                            
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Přijde Pepíček do Zverimexu a ptá se prodavače: „Pvosím, máte vydvu?“ 

Prodavač: „Aha, ty asi myslíš vydru. Tak, tady jí máš.“ 

Pepíček jde s vydrou v sáčku a potkají ho dva policajti a ti se ptají: „Co to 

tady smrdí?“ A Pepíček odpoví: „Vydva!“ 
 

Pepíček volá přes plot na paní sousedku: „Podala byste mi můj šíp?“ „Ale 

jistě. A kdepak je?“ „Má ho v zádech vaše kočka.“ 
 

Paní učitelka vyvolá Pepíčka k tabuli a říká: „Pepíčku, když sním jednu 

pizzu, dva hamburgery, dva dorty a tři rohlíky, co dostanu?“ Pepíček na to: 

„Průjem.“ 
 

„Dobrý den, paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do školy, je hrozně 

nemocný.“ „V pořádku a kdo volá?“ „Můj táta.“ 
 

Maminka: „Pepíčku, pojď se honem podívat, kuřátko začíná proklovávat 

skořápku. Vidíš?“ Pepíček: „Jo, vidím.“ Maminka: „To je dobře, alespoň už 

od teď budeš vědět, jak se kuře dostane  

z vejce ven.“ Pepíček: „To už vím dávno. Mne by spíš zajímalo, jak se 

dostalo dovnitř.“ 
 

Pepíček se v noci vzbudí a vidí, jak z chodby odchází zloděj s plnými 

taškami. Potichu, aby nevzbudil rodiče, se Pepíček ke zloději připlíží, a 

šeptem ho poprosí: „Prosím vás, a nemohl byste ukrást taky moje housle?“ 
 

Pepíček prosí tátu: „Tati, kup mi buben.“ „Nekoupím, budeš mě rušit při 

práci.“ Pepíček: „Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát.“ 

 

Anička Danihelková 

 
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!“ 
 

Víte, proč blondýny nevaří sáčkové polévky? Protože ještě stále nepřišly na 

to jak do sáčku nalít litr vody. 

Barbora Panošová 
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 Adéla Rýznarová 


