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Vánoční prázdniny skončily a my tu máme nový rok, kdy si spousta z nás 

dává novoroční předsevzetí – že si budeme uklízet v pokoji, že se budeme 

víc učit...  

Já bych vám všem chtěla popřát hodně úspěchů, ať se vám podaří 

předsevzetí splnit, ať jste zdraví, šťastní a plní energie a ať prožijete 

rok 2017 co nejlépe!  

     Jako na začátku každého nového roku jsme ale zase po Vánocích při 

nástupu do školy museli začít makat, protože se blížilo pololetní 

vysvědčení. Snad se Vám podařilo některé ty známky dohnat a jste 

se svými výsledky spokojení. Teď už si jen užijte pololetní prázdniny! 

Tereza Paříková 
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10 . 1. – proběhlo školní kolo Festivalu vědy a techniky pro děti  

a mládež (MAVET) 

23. – 27. 1. – sedmáci se pět dní zdokonalovali v lyžařském umění na 

Šerlichu v Orlických horách 

23. 1. – žáci devátých tříd besedovali s paní Hanou Vavříkovou  

o holocaustu  

26. 1. – druháci se učili pečovat o zuby s programem Zdravé zoubky 

31.  1. – dostali jsme pololetní vysvědčení 
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V úterý 10. 1. 2017 proběhlo školní kolo soutěže vědy a techniky Amavet. 

Projekty 6. a 7. tříd hodnotili paní ředitelka, pan učitel Antal, paní 

zástupkyně, paní učitelka Sedláčková a paní učitelka Tichá.  

Do okresního kola postupují projekty: 

Množírny psů - Lucie Hoffmanová, Kateřina Šternberská 

Množírny psů - Silvie Sadílková, Nikola Andrlíková 

Odpad v lese - Jana Dvořáková, Denisa Letková 

RCM - Vladan Matějka, Filip Bartek 

Animovaný film – Šimon Blažek, Jaroslav Havlíček a Zdeněk Douša 

 

Postupujícím blahopřejeme a držíme palce. 

Tereza Hatlapatková 
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V lednu proběhla okresní kola dějepisné a matematické olympiády. 

 

V dějepisné olympiádě nás reprezentovala Hana Jadrná z 9. B. Umístila se 

na krásném 5. místě. 

 

Naším reprezentantem v matematické olympiádě byl Jakub Šternberský 

rovněž z 9. B. Obsadil také krásné 11. místo. 

 

Hanka Jadrná zároveň dostala ocenění od společnosti SCIO za třetí 

nejlepší výsledek v testech z českého jazyka v Pardubickém kraji. 
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Kluci a holky ze sedmých tříd se týden zdokonalovali v lyžařském umění na 

Šerlichu v Orlických horách. Své zážitky zveršovali. 

 

Pondělí: 

Obědy jsou dobré, lyže máme 

modré. 

Dneska jsme moc padali, 

přaskáče nám vadily. 
Adam K., Filip Š., Ondra H. 
 

První den jsme přijeli, 

sjezdovku jsme zajeli. 

Párkrát jsme to neustáli, byly 

po tom drobné rány. 

Do postele skočíme, celou noc se budíme. 
Kristýna, Andrea, Lucka, Nikola 

 

Úterý: 

Dnes se všichni snažili, úsilí 

do toho dali. 

Všem se nám to líbilo, hlavně 

nás to bavilo. 

Kuba 20 koulí snědl, až nám 

z toho celý zbledl. 

Na lyžích potom válel, ze 

svahu se kutálel. 
Honza K., Vojta, Šimon, Matyáš, 

Jirka, Adam, Dominik, Matěj, 

Jakub R. 
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Borůvky, jahůdky, limetky 

jezdí jako raketky. 

Rychlý slalom odjeli jsme a 

nahoru na kotvě vyjeli jsme. 
Marcela, Kája, Eliška, Aneta 
 

Středa: 

Pedra jsme dnes potkali, 

kluci z toho koktali. 
Adam K., Filip Š., Ondra H. 
 

 

Dneska ti lepší učili – jahůdky jsme 

zničili. 

David jezdí šusíkem, zapije to 

džusíkem. 
Honza M., Jakub Ž., Filip B., David 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Dneska jsme závody jezdili, dolů ze svahu všichni svištěli. 

Vladan se nám vyboural, nic si z toho nedělal. 

Sjezdovku jsme všichni sjeli, ale už naposledy. 
Vladan, Dan, Ondra Ž. 
 

Dneska závod slalomu, 

zítra návrat do domu. 

V pondělí už zase škola, 

lyžák, ten nám bude 

chybět, škoda. 
Marcela, Eliška, Kája, 

Aneta 
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Dne 20. 12. 2016 připravily čtyři čtvrťačky Adéla Žažová, Karolína 

Křivková, Veronika Tichá a Karla Tichá pro družinu B dráhu.  

 

Nejdřív jsme si vyzkoušeli proběhnout kolem kuželů s hokejkou  

a míčkem. Děti to moc bavilo zvlášť kluky. Bohužel ne všem to šlo.   

 

Pak děti proskakovaly obručemi. Tahle část šla nejlépe děvčatům, ale i 

kluci se bavili. Nakonec něco, co bavilo všechny stejně. Vybíjená.  

 

Děti si užívaly, ale některé zlobily na ledu.    

 

Karolína Křivková 
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Děti ze školní družiny se v lednu nenudily. Kromě toho, že se byly podívat 

v Chrudimi v muzeu loutek, vyrazily také na pořádnou sáňkovačku. Užívaly 

zimní počasí a chodily na školní zahradu bruslit. 

Nezapomněli jsme ani položit nějaké otázky. Tentokrát nás zajímalo: 

 

„Dali jste si nějaké novoroční předsevzetí? Pokud ano, jaké?“ 

Adam: „Dal jsem si předsevzetí, abych nehrál tak často na počítači hry“ 

Vojta: „Mám předsevzetí, že se budu více snažit ve škole, abych měl na 

vysvědčení samé jedničky“ 

 

Jaký zimní sport máte nejradši? 

Ondra: „Bruslení a sáňkování“. 

Martin:  „Bruslení ve škole“. 

Anička: „Lyžování.“ 

 

Sledovali jste ME v krasobruslení? 

Vojta: „Jo, ale nebavilo mě to“. 

Anetka: „Koukala jsem na to v televizi“. 

Hana Jadrná, Eliška Krejzová 

Krmení labutí 
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… loňské 5.B 

 

Štafeta 

 

 
 

Štafetové běhy patří do skupiny běžeckých disciplín, ve kterých se jedná 

o čtyřčlenná družstva. Každý člen družstva běží určený úsek a po jeho 

odběhnutí předává ve stanoveném území štafetový kolík dalšímu členu 

štafety.  

 

Umístění družstva v závodě ovlivňuje rychlost běhu jednotlivých členů a 

přesnost štafetových předávek.  

 

Štafetová předávka musí být realizována ve dvacetimetrovém předávacím 

území. Štafetový kolík je možné předat spodním nebo horním obloukem. 

 

Olympijské štafety: 

- Muži 4 x 100 m, 4 x 400 m 

- Ženy 4 x 100m, 4 x 400 m 
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Pes 

Pes je takové roztomilé stvoření, ale má to tu nevýhodu, že pes se nemá 

rád s kočkou. A hodně lidí má doma kočku. 

Pokud se chystáte pořídit si psa a doposud jste žádného neměli, pořiďte 

si malé plemeno. Než si ho pořídíte, tak byste měli zkusit nějakého pejska 

hlídat. Tak si vyzkoušíte, jestli to zvládnete.  

Když si pořídíte pejska, u malého i velkého plemene je dobré začít pejska 

cvičit. Alespoň základní povely jako sedni, lehni, k noze a další. Věřte 

tomu, že to moc pomůže. 

A co si máte připravit, 

než si ho přivedete? 

Zaprvé pelíšek, nejlépe 

dvakrát větší než je 

pejsek, obojek nebo 

kšíry, vodítko, misky na 

jídlo a na vodu. Pak už 

vám přeji spoustu zábavy 

a také pevné nervy 

s pejskem. 

 

 

 

A nakonec úsměvná příhoda  

Náš pejsek jednou ztratil míček a můj manžel nás všechny podezíral, že 

jsme ho někde schovali.  Pak jsme ho dlouho nehledali. Až jednou, když 

jsem potřebovala opravit skřínku, tak si manžel vytáhl svůj kufřík 

s nářadím a hele - byl tam míček.  

Děkuji paní učitelce Horákové za tuto skvělou úsměvnou příhodu. 

 

 

Jana Dvořáková 
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Kočičí jezero 

 

V obchodním centru bylo živo.  Obchodů bylo hodně, nevěděla jsem, do 

kterého jít. „Co když ta soška nebude v obchodě?“ řekla Klára. Soška 

může být úplně kdekoliv. Rozdělíme se. Šla jsem nahoru do druhého patra, 

Klára zůstala v přízemí. Za chvíli jsem toho chození měla tak akorát dost. 

Nikdy jsem nebyla nakupovací typ. A když už jsem to chtěla vzdát, 

znenadání jsem uslyšela Moniku, jak říká: „Stůj! Já tu sošku vidím! Támhle 

v tom obchodě u té lavičky hned vedle kavárny!“ 

 

A opravdu. V takovém obchodě jsem snad nikdy nebyla. Byl plný různých 

soch a sošek. A přímo ve výloze byla přesně taková soška, jakou jsem 

hledala. Ale ne! Jde k ní malá, asi šestiletá holčička a kupuje si ji. Ne! Byla 

jsem tak blízko. Šla jsem nenápadně za ní a přitom volala Kláře. Byla tu 

během chvilky. Holčička mířila do restaurace, kde si sedla k nějaké paní, 

která byla asi její máma. „To je špatný!“ řekla Klára „já tu paní znám.“ 

„ A kdo to je?“ zeptala jsem se.  

 

„To je moje učitelka z výtvarného kroužku.“ 

 

„Mám plán. Ty za ní půjdeš a budeš s ní o něčem kecat. Já zajdu koupit 

nějakou podobnou sošku a při první příležitosti je vyměním.“ 

 

„Tak jo,“ řekla Klára a šla směrem k nim. Já zatím doběhla do obchodu a 

koupila naprosto podobnou kočičí sošku. Byla jsem nervózní. 

 

 

Zuzana Matějová 
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Hrad Lichnice 

 

Hrad byl vybudován v Železných horách nad obcí Třemošnice ve druhé 

polovině 13. století Smilem z Lichtenberka. Hrad měl trojúhelníkový 

půdorys a mohutnou okrouhlou věž, která měla v průměru 12 metrů. Věž 

byla obytná. Hradební zdi byly silné 7 metrů a celý hrad chránil také 

hluboký příkop a mohutný val. V roce 1648 dal král Ferdinand III. pobořit 

hradby a hrad se stal zdrojem levného stavebního kamene pro obyvatele 

okolních vesnic. Tím se z hradu stala zřícenina. 

Každý první únorový víkend se zde koná akce nazvaná „Zimní táboření na 

Lichnici“, v rámci které můžete strávit noc ve stanu nebo pod širákem. 
 

 
 

Ondřej Huňáček 
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Macecha poslala svoji nevlastní dceru v zimě do lesa na jahody. Nevlastní 

dcera se vyšplhala na kopec, kde sedělo v kruhu kolem ohně 12 měsíců. 

Postavila se doprostřed (ne do ohně!) a chtěla vědět, jak se který měsíc 

jmenuje. 

Aby to měla alespoň trochu lehčí, dostala tyto instrukce: 

Květen sedí o 3 místa nalevo od Ledna. 

Listopad sedí přesně proti Březnu. 

Prosinec sousedí s Březnem. 

Červen sedí na jediném místě mezi Lednem a Listopadem. 

Červen nesedí proti Prosinci. 

Nejkratší měsíc sedí o 4 místa nalevo od Května. 

Červenec sedí někde mezi Únorem a Květnem. 

Září nesousedí s Květnem. 

Duben sedí na jediném místě mezi Červencem a Zářím. 

Srpen nesedí naproti Červenci. 
 

Jména pište do chlívků v kruhu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Lebeda 
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„Za takové vysvědčení se dává pár facek!“ rozčiluje se otec. „Máš pravdu, 

tati, pojď, pan učitel bydlí hned za rohem.“ 

 

„Tak jak dopadlo vysvědčení?“ „Samé jedničky.“ „No to ses musel celý rok 

pilně učit, že?“ „Celý rok ne, naučit se falšovat vysvědčení mi trvalo jen 

chvilku. 

 

Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami a jeho dítě mu k tomu 

říká: „Tati, prý jsi chtěl vidět hezké známky, tak jsem ti přinesl 

vysvědčení kamaráda Matěje.“ 

 

„No vidíš Pepíčku, když chceš,“ chválí babička vnuka za vysvědčení. „Co já 

bych ti za to dala? Chceš papírovou padesátikorunu, nebo raději tu 

krásnou kovovou?“ „Dej mi tu kovovou a zabal mi ji do té papírové, abych 

ji neztratil…“ 

 

Honzík ukazuje otci vysvědčení: „Teda něco tak strašného jsem ještě 

neviděl….!“ „Já taky ne, včera jsem to našel ve tvých věcech!“ 

                                                                      

Kdysi, když byl Pepíček ještě hodně malý, přišel ze školy ve vynikající 

náladě a radostně pravil: „Maminko, hurá, hurá, už umím počítat do 

dvaceti.“ „Tak mi to předveď,“ požádala maminka. „Jedna, dva, tři, čtyři, 

šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, třináct, čtrnáct, patnáct, 

šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet,“ vysoukal ze sebe malý 

chlapec. „Kde máš pětku a dvanáctku?“ zeptala se maminka a dostalo se jí 

ihned logického vysvětlení: „Pětku mám v žákovský a dvanáctku jsem si dal 

cestou domů.“ 

 

                                                                            

Anna Danihelková 
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Adéla Rýznarová 

 

 


