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Máme před sebou poslední měsíc školy před dvouměsíčními 

prázdninami. To je pro velkou většinu z nás dobrá zpráva, aspoň teda 

myslím. Ale nemilá zpráva je, že nás teď čeká jedno z nejspíš 

nejhorších období školy, a to uzavírání známek a s tím spojená 

hromada testů.  

Nebudeme věšet hlavu, protože nám začínají ty nádherné letní dny, 

kdy konečně můžeme vytáhnout kraťasy a tílka, víkendy trávit na 

zahradě či venku s kamarády a troufám si říct, že i v bazénu.  

Užívejte si dny a držíme palce při testech. 

 

Jana Dvořáková 
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2. 5. soutěžili žáci druhého stupně v recitaci 

2. 5. se žáci 5.C vypravili na exkurzi do Prahy 

6. a 15. 5. navštívili osmáci Úřad práce 

6. – 7. 5. se seznamovala 9.A s krajem Aloise Jiráska během 

dvoudenního turistického pobytu 

7. 5. nás chlapci z osmých a devátých tříd reprezentovali 

v hokejbalovém turnaji 

9. 5. proběhl celoškolní projekt Sedm divů Pardubicka 

13. – 17. 5. byly děti ze 3.A ve škole v přírodě v Krkonoších 

14. 5. se osmáci seznamovali s průběhem historické bitvy na Chlumu u 

Hradce Králové  

15. 5. se vypravili sedmáci na dějepisnou exkurzi do Kutné Hory 

16. 5.  závodili čtvrťáci ve veslování na trenažérech na pardubické 

loděnici 

16. – 17. 5. jsme naposledy v tomto školním roce sbírali starý papír 

22. 5. poznávali žáci 8.A a 9.A Vídeň 

29. 5. se druháci a třeťáci učili pečovat o zuby 

 

Také během května probíhaly kurzy sebeobrany a čtvrťáci a páťáci 

navštívili dopravní hřiště. 

 

Ve čtvrtek 23. května proběhlo školní kolo přírodovědné poznávací 

soutěže, ve kterém o postup do okresního kola soutěžilo 12 dětí ze 

3.A. 
 

Do okresního kola, které proběhne 6. 6., postupují první tři nejlepší.  

Jsou to Adam Hoza (1. místo), Alžběta Zvárová (2. místo) a Matěj 

Novák 3. místo. 
 

Blahopřejeme a budeme vám držet v červnu palce! 
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Ve čtvrtek 9. května proběhl další celoškolní projekt, tentokrát na 

téma Sedm divů Pardubicka. Každá třída si vylosovala jako téma 

projektu jedno zajímavé místo Pardubic a okolí. Měla za úkol toto 

místo v rámci třídní exkurze navštívit a vytvořit o něm informační 

panel. Z 19 projektů vybírali nejprve žáci naší školy 7 nejlepších, tedy 

Sedm divů Pardubicka.  

V současné době mají možnost vybrat sedm nejzajímavějších míst 

Pardubicka návštěvníci úřadu Pardubického kraje. 
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Výsledky vašeho (dětského) hlasování: 

Mezi Sedm divů Pardubicka se probojovaly tyto prezentace: 

 

1. Pardubický hokej  2. Závodiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. – 4. Kunětická hora a Zámek Pardubice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pernštýnské náměstí  6. – 7. Park Na Špici – Tóny 

Pardubic 

 

 

  



Školní noviny ………………………………………………………… květen 2019 

5 
 

 

 

 

Dne 22.5. 9.A, 8.A a pár šesťáků jeli 

na výlet do hlavního města Rakouska: 

Vídně. 

Plán výletu: 

1. Prohlídka zámku Schönbrunn a 

zámecké zahrady 

2. Přejezd metrem do centra 

3. Prohlídka hrobek Habsburků 

4. Přejezd metrem do Pratru 

(zábavního parku) a užívání si zábavy 

5. Odjezd domů 

 

Výlet se mi moc líbil, dozvěděla jsem se zajímavé věci, vyfotila hezké 

fotky a užila si zábavu. 

 

             

 

Ester Zavadilová 
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Ve čtvrtek 2. května proběhla v naší škole již tradiční recitační 

soutěž, které se účastní žáci druhého stupně. Letos se jich přihlásilo 

24. Většina recitovala básně známých českých autorů, ale někteří 

využili této příležitosti a přednesli i své vlastní verše. Nový náboj do 

soutěže přinesli žáci 6. A, kteří zahráli vlastní dramatizaci Lucké 

války z Jiráskových Starých pověstí českých.  

 

Soutěž byla opět rozdělena do dvou kategorií. Soutěžili spolu žáci 

6. a 7. tříd v první kategorii a žáci 8. a 9. tříd ve druhé kategorii. 

 

Oceněni byli: 

1. kategorie 

1. místo: Klára Mejtská 7. A 

2. místo: Adéla Žažová 6. A 

3. místo: Ema Křemenáková  

   a Magdaléna Zvárová 6. A 

 

2. kategorie 

1. místo: Nikola Němcová 9. B 

2. místo: Zuzana Matějová 9. B 

3. místo: Tereza Hatlapatková a Ester Zavadilová 8. A 
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Besedy v anglickém jazyce se zúčastnili žáci osmých a devátých tříd. 

Vystupoval na ní pan Peter Freestone, tajemník Fredyho Mercuryho, 

zpěváka skupiny Qeen.  

 

Peter Freestone nám přednášel o nemoci AIDS v angličtině a pan 

Šatník ji překládal. I přes to jistě žáci zkoušeli porozumět textu i 

bez překladu.   

 

 

 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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24. května 2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili dějepisné exkurze na 

Chlum u Hradce Králové, kde se konala v roce 1866 bitva Prusko-

rakouské války.  

Navštívili jsme muzeum, kde jsme si prohlédli uniformy, výzbroj a 

každodenní příděl potravy vojáků v té době. V dokumentárním filmu 

jsme viděli, jak těžké bylo vykonávat práci vojáka, v tomto případě 

pěšáka, v této bitvě.  

Taktéž nám byly vysvětleny příčiny a průběh bitvy. Měli jsme 

možnost podívat se na opravdické zbytky nábojů a podkov, kterých 

bylo na polích nacházeno mnoho z důvodu velkého počtu padlých.  

Po návštěvě muzea jsme plnili úkoly, které souvisely s touto bitvou a 

památkami v okolí muzea. Za mne si myslím, že se exkurze podařila i 

za trochu nepříznivého počasí.   

 

Jana Dvořáková 
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Tento měsíc jsme se ptaly dětí z družiny B na jejich výlet na 

Kunětickou horu. 

 

Co jste dělali na Kunětické hoře? 

Tom: „Hráli jsme hru.“ 

Maruška: „Ta hra byla o tom, že jsme měli najít poklad.“ 

Viktor: „Hledali jsme písmenka.“ 

Míša: „Z písmen pak vyšla tajenka, POKLAD JE U STUDNY.“ 

Isabelka: „A u té studny jsme ten poklad našli.“ 

Oliver: „V tom pokladu byly čokoládové mince.“ 

Nikolas: „Také jsme se tam procházeli.“ 

 

Co se vám tam nejvíce líbilo? 

Lucka: „Ta hra.“ 

Tom: „Hledání pokladu.“ 

Míša: „Mně se také líbil poklad.“ 

Oliver: „Drak, který tam je vystavený.“ 

Viktor: „Zbraně.“ 

Nikolas: „Mně se líbily taková malá okýnka, ze kterých se dříve 

střílelo.“ 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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Co byste dělali, kdyby vám někdo řekl, že dnes je poslední den 

vašeho života? 

 

Kuba: „Já bych prožil všechno rychle.“ 

Lucka: „Dala bych si do hrobečku oblíbené věci.“ 

Ondra: „Já bych chtěl zažít úplně všechno.“ 

Anetka: „Asi bych si sama vybrala místo, kde bych chtěla být 

pohřbená.“ 

Marek: „Několikrát bych se kouknul na svůj oblíbený film.“ 

Dan: „Lehnul bych si do postele a zavřel dveře.“ 

Adam: „Já bych utratil všechny peníze.“ 

Anetka: „Jela bych na jeden den k moři.“ 

Anička: „Koupila bych si panenku.“ 

Martin: „Řekl bych všem, že je mám rád, a pak bych si ten den 

pořádně užil.“ 

Terezka: „Jela bych do zábavního parku.“ 

 

 

                                Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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… průměrná žena stráví průměrně 17 let tím, že se snaží držet 

nějakou dietu? 

 

… normální člověk má za noc 8 až 10 snů? 

 

… jazyk je nejsilnější sval 

v lidském těle? 

 

 

 

… potravině trvá 7 sekund, než dosáhne z úst do žaludku? 

 

… vlasy jsou vytvořeny ze stejné hmoty jako nehty?  

 

 

 

 

 

 

 Ester Zavadilová 
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HOKEJBAL PROTI DROGÁM 

Chlapci z osmých a devátých tříd s paní učitelkou Klodnerovou se 

zúčastnili soutěže „Hokejbal proti drogám“.  

V prvním kole odehráli čtyři zápasy - 5:0 s Ohrazenicemi, 1:0 

s Přeloučí, 2:0 s Polabinami I. a ve finále 1:0 s Benešovkou. Všechny 

tyto zápasy vyhráli.  

Ve druhém kole hráli s týmem z Heřmanova Městce a prohráli 2:0. 

S Žamberkem to bylo naopak- vyhráli 2:0. I přes další prohru 

s Heřmanovým Městcem 3:0 postoupili do celostátního finále, třetího 

kola, kam ale bohužel nejedou.  

Za úžasné sportovní výkony věnujeme Seidlovi, Malému, Kňavovi, 

Janíčkovi, Procházkovi, Gregorovi a Martinů obrovskou pochvalu. 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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VELKÁ BANKOVNÍ LOUPEŽ  

Autoři: Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry 

Shields  

Premiéra: 23. března 2019  

Režie: Robert Bellan  

Hrají: Kristýna Hulcová, Zbigniew Kalina, Ladislav 

Špiner, Josef Láska, Ludmila Mecerodová, Petr Dohnal, Petr Borovec  

  

Když se maďarský princ rozhodne 

uložit si svůj velmi vzácný a cenný 

diamant do malé banky 

v Minneapolisu, je to obrovská 

příležitost. A to nejen pro banku, ale 

taky pro zloděje, který má po svém 

útěku z vězení jasný plán - diamant 

ukrást. To ale není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. 

Zvláště, když zloděj zjistí, že jeho 

exmanželka je vlastně dcerou 

ředitele banky. Zda se loupež 

podaří, anebo naopak ne, to už 

musíte přijít zjistit do divadla 

sami.  

Na hře se mi líbilo především 

perfektní načasování a spousta skvělých vtipů, pak také úžasné kulisy 

a kostýmy. Dále bych ocenila i hudbu, která společně s variabilními 

kulisami vytvořila perfektní prostředí. 

Realizace této hry musela být velmi 

náročná, ale rozhodně stojí za to. Hru 

doporučuji všem, kteří se chtějí 

odreagovat a taky zasmát, hra byla 

svižná a rozhodně ne zdlouhavá.  

Zuzana Matějová 

99% 
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VÍDEŇ 

Krásnými vzpomínkami můžou žáci devátých, osmých a někteří 

z šestých tříd potvrdit, že Vídeň je opravdu nádherná. Viděli spoustu 

krásných památek a něco z toho vám tady teď ukážu. 

 

SCHÖNBRUNN 

Barokní zámek, který byl do roku 

1918 letní residencí 

habsburských císařů. Ještě 

s obrovskými zahradami je zámek 

zařazen do seznamu světového 

dědictví UNESCO. Můžete si zde 

prohlédnout zámek zevnitř, zahrady a dokonce i zoologickou zahradu 

s labyrintem. Určitě to stojí za to! 

 

PRATER 

Největší rakouský zábavní park s dominantou Obřího kola byl založen 

již v roce 1766 rakouským panovníkem Josefem II.  

Najdete zde autodromy, horské 

dráhy, kolotoče, strašidelné 

hrady atd.  

 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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Tentokrát pro milovníky historie 

Doplň slova podle nápovědy 

Egyptské ……………… jsou stavby egyptské středověké architektury, 

které měly obvykle tvar pravidelného čtyřbokého ……………........ 

Většinou byly postaveny jako hrobky ………………. a jejich rodinných 

příslušníků. Egyptské pyramidy vystavěné z obrovských ……………….. 

bloků patří mezi největší stavby vytvořené lidskou rukou. Nejznámější 

a největší z nich, známá také jako ……………………………. v ………......, je 

Chufuova pyramida. Tato pyramida je jediným ze sedmi ……………… divů 

světa, který přežil do dnešní doby.  

Nápověda: jehlanu, kamenných, faraonů, pyramidy, Velká pyramida, 

antických, Gíze 

 

Správné znění textu:  

Egyptské pyramidy jsou stavby egyptské středověké architektury, které měly obvykle tvar pravidelného 

čtyřbokého jehlanu. Většinou byly postaveny jako hrobky faraonů a jejich rodinných příslušníků. Egyptské 

pyramidy vystavěné z obrovských kamenných bloků patří mezi největší stavby vytvořené lidskou rukou. 

Nejznámější a největší z nich známá také jako Velká pyramida v Gíze,je Chufudova pyramida. Tato pyramida 

je jedním ze sedmi antických divů světa, který přežil do dnešní doby.   

Jana Dvořáková 
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Chlubí se jeden vedoucí: 

„A tohle je, pánové, náš nejvyvinutější 

stroj, který nahradí pět pracovních sil. 

O jeho údržbu se stará šest 

specialistů.“ 

 

 

 

Chuck Norris v dětství nikdy nepomočil postel. Postel se ze strachu 

pomočila sama. 

 

Kdy tě škola nejvíce osvítí? 

Když začne hořet. 

 

Ptá se učitelka Pepíčka: „Který pták je 

nejchytřejší?“ 

„Vlaštovka“ 

„Proč zrovna vlaštovka?“ 

„Protože v září, na začátku školního roku, 

odlétá.“ 

 

Klepaní na nebeskou bránu. 

Svatý Petr zakřičí: „Co je?“ 

„Neříká se CO JE, ale KDO JE!“ 

„Bože, zase učitelka!“ 

 
Adéla Sehnoutková 
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Tygrův den 
 

Jan Vodňanský  
 

Tygr vstává z postele, 

pěkně si ji ustele, 

a pak cvičí rozcvičku, 

tygří pozdrav sluníčku. 

 

Máma tygra umyje, 

ať je chloubou Indie, 

pak mu pruhy učeše, 

ať je světu k potěše. 

 

Hopla hop a dupy dup, 

tygr běží na nákup, 

a pak s mámou tygřicí, 

sype kaši skořicí. 

 

Když má dobrou náladu, 

metá salta pozadu, 

čuchá vůni u kytek,  

ve vsi plaší dobytek. 

 

Veselo je v pralese, 

tygr palmou zatřese, 

kokosové ořechy, 

padaj´ domkům na střechy. 

 

Tygr domů metelí, 

za laskavou postelí, 

na dobrou noc hubičku, 

pak se stulí v klubíčku. 
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Vytvořte si své Op Art srdce podle předlohy 

 

 


