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Skončily Vánoce a začala škola. Děti marně čekaly na sníh, ale počasí 

nám sníh přece jenom na chvíli dopřálo. Sice ve dnech, kdy jsme 

seděli ve školních lavicích, ale to nevadí.  

My jsme nezaháleli a pilně jsme pracovali na dalším čísle školního 

časopisu a myslím, že se máte na co těšit. Největší lednovou akcí, 

hlavně pro nás sedmáky, byl lyžařský výcvik. Určitě si o něm přečtěte 

článek. Čekají vás i další články o zvířátkách, četba na pokračování a 

tak dále. Přejeme vám pěkné pololetní vysvědčení a užijte si toto 

číslo. Ahoj. 

Jana Dvořáková
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18. 1. –  děti z druhých a třetích tříd se v rámci programu Dětský 

úsměv učily pečovat správně o své zuby 

18. 1. – žáci 3.B stihli po programu o zdravých zubech ještě navštívit 

knihovnu ve Svítkově 

21. – 26. 1. – sedmáci absolvovali lyžařský výcvikový kurz na 

Masarykově chatě na Šerlichu v Orlických horách 

29. 1. – 1. 2. – sedmáky na Šerlichu vystřídali páťáci 

30. 1. – žáci druhého stupně navštívili představení Tisíc let hudby na 

Malé scéně Východočeského divadla 

31. 1. – dostali jsme své pololetní vysvědčení, deváťáci a někteří 

páťáci zároveň přihlášky na gymnázia, střední školy a učiliště 
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Na konci prosince prezentovaly děti své 

výtvory v soutěži Festival vědy a techniky 

pro děti a mládež - AMAVET. Soutěže se 

se svými projekty účastnily děti z 6., 7. a 8. 

tříd. Pracovaly samostatně, ve dvojicích 

nebo trojicích.  

Děti si vybraly 

různá témata 

z různých oborů. Do okresního kola 

postoupili: D. Ždímal, J. Nadrchal a 

F.Kroužel s projektem BARVOSLEPOST, 

V. Pavlatová a A. Hlaváčková s projektem 

Skolióza, E. Koletová a M. Kopáčová s projektem Pokles fyzické 

zdatnosti u dětí, M. Martínek s projektem Co je počítač, A. 

Bydžovská a K. Jiroutová  s projektem Zdravá výživa, A. Hemžská a 

D. Vašíčková s projektem Vliv moderních technologií na okolí. Všem, 

kteří postoupili, gratulujeme a držíme palce do dalšího kola. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klára Mejtská 
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Sedmáci se zúčastnili lyžařského výcviku. Několik žáku stálo poprvé 

na lyžích, ale šli do toho s odvahou. První den nás paní učitelky 

rozdělily na tři družstva s přezdívkami Jahody, Kokosky a Limetky. 

V družstvu Limetky byli začátečníci.  

Hned druhý den šly i Limetky s paní učitelkou Martincovou lyžovat na 

svah. Docela mě překvapilo hodně sněhu, který byl všude okolo. 

Dovolat se rodině nebo jim napsat SMS byl velký oříšek, protože tam 

byl nedostatek signálu. Večerka byla okolo půl desáté. Na pokojích 

bylo veselo i po večerce. Děkujeme za skvělý zážitek paním 

učitelkám, které s námi měly trpělivost, i když jsme trochu zlobili. 

Domů jsme se těšili tak, jako když jsme jeli na chatu plnou zábavy. 

Lyžařský výcvik se nám velice líbil. 

Každý den po večeři jsme měli za úkol přebásnit své celodenní 

zážitky: 
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Nela Sedláčková 
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Tentokrát roční období ze 4. třídy 
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Zeptaly jsme se dětí z družiny B na pár otázek ohledně vánočních 

prázdnin. 

 

Jaký dárek vám udělal největší radost? 

Dominička: „Knížka s chytrou tužkou.“                  

Péťa: „Herní konzole.“ 

Lenička: „Králíček.“ 

Viky: „Šicí stroj.“ 

 

Dostali 

jste od 

Ježíška nějakou elektroniku? 

Péťa: „Ano.“ 

Lenička: „Ano.“ 

Ondra: „Ne.“ 

Niky: „Ne.“ 

 

Byli jste o vánočních prázdninách lyžovat? Případně kde? 

Ondra: „Ano, byli jsme lyžovat v Peci pod Sněžkou.“ 

Viky: „Ne, nebyli.“ 

Dominička: „Ano, jeli jsme lyžovat do Hlinska.“ 

Tomáš: „Ne.“ 

 

Měli jste na Štědrý den k večeři kapra nebo nějakou jinou rybu 

nebo maso? 

Viky: „My jsme měli lososa.“ 

Niky: „My řízek.“ 

Ondra: „My kapra.“ 

Tomáš: „My jsme měli také kapra.“ 

                                                                                                       

Anna Danihelková, Ester Zavadilová 
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Jana Dvořáková ze 7. B chová králíky a fretky. 

Proč ses rozhodla chovat zrovna králíky? 

„Zdá se, že králík je zvíře, které je vděčné za 

každou maličkost a kvůli nadchnutí pro králičí hop.“ 

Kolik králíků chováš a jak se jmenují? 

„Chovám 5 králíčků, z toho 4 na králičí hop a 

jednoho pro radost – ten už je starší. Mám Lionku, 

Galaxy, Saturnuse, 4ever Mineho Dreams Come True, Rampika 

Ernesta ze Svinčan a Karličku.“ 

Mají zajímavá jména, vymýšlela jsi je ty? 

„Karličku jsem vymýšlela sama, ale ostatní ne. Králíci 

jsou z chovných stanic, kde jim chovatelé dávají jména 

sami. Nejzajímavější z těch jmen je asi 4ever Mine 

Dreams Come True. Mine je jméno, kterým ho oslovuji, 

a Dreams Come True je jméno chovné stanice.“ 

Jak vypadá každodenní péče o králíka? 

„Ráno krmení granulemi, jednou týdně vyklízení kotců, každý den 

doplnění napáječek čistou vodou.“ 

Myslíš, že jsou králíci vhodní pro začínající chovatele? 

„Ano, ale přece jenom bych pro začátečníky doporučovala spíše 

morčata, protože někteří jedinci mohou být agresivní.“ 

Jak dlouho trvá, než vycvičíš králíka – alespoň na základní 

úroveň? 

„Pro začátečníky se doporučuje, už jak my říkáme, „vyskákaný“ 

králíček, který umí skákat, takže pak je to docela jednoduché, ale 

s mládětem je to složitější, protože překážky vidí poprvé ve svém 

životě.“ 

Jaké plemeno králíka doporučuješ? 

„Podle mě jsou pro začátečníky nejlepší 

beránci. Jsou klidní a ne zas tak útoční.“ 
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Čím je krmíš? 

„Jelikož jsou určení na sport, tak granulemi pro sportovní králíky. Ale 

určitě nedoporučuji levné směsi ze zverimexu. Sem tam jim můžete 

dát nějaký pamlsek, ovoce či zeleninu.“ 

Řekla bys o králících nějakou zajímavost? 

„Většina lidí si myslí, že jsou to hlodavci, ale králík patří do řádu 

zajíců.“ 

A kolik chováš fretek a jak se jmenují? 

„Dvě. Jmenují se Štístko a Monty.“ 

Proč ses rozhodla chovat zrovna fretky? 

„Fretka je zvíře, které je hodně aktivní a 

hravé. Má radost z každého dne, kdy může 

být v kontaktu s člověkem.“ 

V čem je chováš? 

„Trochu nezvykle – ve skříni, ze které je 

vyrobená klec, něco jako veliká králíkárna.“ 

Jsou fretky vhodné pro začínající chovatele? 

„Podle toho, jaké jsou povahy – myslím chovatele . Někdo si nerad 

hraje se zvířaty a ony pak můžou být agresivní.“ 

Jak často si s nimi hraješ? 

„Každý den.“ 

Čím je krmíš? 

„Granulemi a kapsičkami pro kočky.“ 

To se může? 

„Ano, je to pro ně nejlepší, co může být. Doporučuje se to v knihách.“ 

Jdou nějak vycvičit? 

„Ano, umí chodit v postroji, na 

vodítku.“ 

Řekla bys o fretkách ještě 

něco? 

„Jestli nemáte rádi myši, nebo 

něco podobného, tak vám je 

rozhodně nedoporučuji.“ 

 

Zuzana Matějová 
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JÍDLO A PITÍ 

Mám také rád všelijaké pamlsky a pochutiny. Ale je mám s mými packami 

sníst příborem jako všichni ostatní lidi? Jak mám pít ze sklenice jako 

člověk a ne jako pes? Tyhle otázky si kladu už celkem hodně dlouhou dobu, 

ale pořád na ně nemám odpověď. Jsem rád, že mi v tom Adélka pomáhá. 

Každý týden ve středu ve tři hodiny odpoledne já, Adélka a její plyšoví 

medvídci a králíčci uspořádáme čajový dýchánek. Všichni si sedneme kolem 

jednoho kulatého stolu na malé židličky, na stůl dáme čaj a sušenky a 

Adélka mě učí, jak mám správně jíst a pít.  

Medvídci a králíčci se na nás koukají a já se pokouším správně chytit šálek 

s čajem a napít se. To byste nevěřili, jak je to těžké bez prstů správně 

chytit šálek a čaj si nalít do pusy, kterou máte dál než čumák. Podobně je 

to i se sušenkami. Sáhnout pro sušenky a přenést je k mé puse ještě nějak 

zvládám, ale kousnout do ní, aniž bych nějak drobil, je snad nemožné. 

Dokonce i většina lidí to nezvládá. Teď jsem si, ale vzpomněl na jednu 

příhodu. Jednou ve středu ve tři hodiny jsme si takhle sedli ke stolu, že 

tedy začneme. Adélka, protože je holka, si vzala čaj a poté sušenku první. 

Z šálku s čajem se vzorově napila a položila ho na stůl. Pak si opatrně vzala 

sušenku a kousla do ní, aniž by jí malinkatý drobek spadl do klína. Když 

sušenku dojedla, dala si ruce pod stůl, podívala se na mě a řekla: „Tak, teď 

je řada na tobě.“ Kývnul jsem a vzal do packy šálek s čajem. V tu chvíli se 

ale něco stalo.  

Jakmile jsem jen přiblížit šálek s čajem k čumáku a jednou jsem si omylem 

kýchnul a šálek s horkým čajem jsem na sebe vylil. Jak mě to zapálilo, 

cuknul jsem sebou a shodil ze stolu sušenky. Pak jsem je chtěl ze země 

sebrat, a jak jsem se ohnul, shodil jsem ze stolu i ubrus. Víc už jsem ani ze 

stolu shodit nemohl. Vypadalo to tam jako po boji. Zem byla politá čajem a 

zadrobená sušenkami. Stejně na tom byl i ubrus a já též. Jediní plyšáci a 

Adélka zůstali úplně čistí a suší. Pak jsem taky alespoň tři hodiny uklízel. 

Alespoň to tam pak vypadalo jako v domě. Potom jsem si zalezl do své 

boudy a skoro celé odpoledne a večer jsem nešel Adélce na oči. Strašně 

jsem se za to styděl. 

Tereza Hatlapatková 
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Bára Homolková dělá sport, který je dost fyzicky náročný -  

gymnastiku. A zdá se, že ji tento druh sportu dost baví, jelikož ho 

dělá už sedm let.  

To znamená, že začala v pěti letech. Tedy, klobouk dolů. Jedna z 

mých prvních otázek byla, co ji ke gymnastice přitáhlo. U Barči to 

byla radost a zábava dělat hvězdy, přemety a další.  

A tak to měla už od dětství. Tento sport dělá závodně a jezdí tedy na 

různé závody. Gymnastika má velmi přísná pravidla, proto ji držme 

palce, ať ji vše vychází.  

 

 

 

Jana Dvořáková 
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Kam jinam v lednu než na lyže.  

NEJZNÁMĚJŠÍ SJEZDOVKY V ČR: 
1) Skiareál Klínovec -  největší lyžařské středisko 

v Krušných horách, vhodné i pro rodiny s dětmi. 

Pro děti je tu lyžařská školička. Skiareál Klínovec 

vlastní zakryté 4 sedačkové lanovky. Z české 

strany je dostupných 11 sjezdovek o celkové délce 

27km.  

 

2) Říčky v Orlických horách - Ski centrum Říčky 

se nachází v Orlických horách na jihovýchodní 

straně vrchu Zakletý. Díky své nadmořské výšce, 

moderní lanovce, výhodné orientaci sjezdových 

tratí, jejich délce a systému technického sněhu se 

jedná o nejlepší středisko sjezdového lyžování v 

Orlických horách. 

 

3)Areál Ski&bike Špičák - Železná Ruda nabízí 

nejlepší možnosti lyžování na české straně 

Šumavy. Příležitost si dobře zalyžovat zde 

najdou všechny skupiny lyžařů od začátečníků 

přes rodiny s dětmi až po lyžařské experty. 

 Špičák nabízí celkem pět sjezdových tratí a další 

cvičná a dětská lyžařská hřiště. Přepravu lyžařů zajišťuje čtyřsedačková 

lanová dráha a 10 vleků.  

 

4)Skiareál Špindlerův Mlýn - sjezdovky i běžky v Krkonoších 

Skiareál Špindlerův Mlýn provozuje 5 

lanových drah a 11 lyžařských vleků ve 

Špindlerově Mlýně a na Horních Mísečkách, 

celkem 25 km sjezdových tratí, z kterých je 

95% technicky zasněžováno. K dispozici jsou 3 

snowparky a U rampa, 2 dětské parky a 85 km 

běžeckých tratí. Krásný výhled a příroda. 

Eliška Martinková 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Skiareal-Klinovec.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Skiareal-Klinovec.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Ricky-v-Orlickych-horach.aspx
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Pokud máte i po Vánocích chuť na něco sladkého, zkuste si námi 

připravit RYCHLÉ JABLEČNÉ LÍVANEČKY 

Nachystejte si: 

1 hrnek hladké mouky, 1 hrnek 

polohrubé mouky, 2 hrnky 

mléka, 2 hrnky nastrouhaných 

jablek (i se slupkou), 2 vejce, 2 

prášky do pečiva, 1 vanilkový 

cukr  

 

Postup: 

V míse smíchejte sypké suroviny a 

nastrouhaná jablka. Přidejte mléko a 

vejce a všechno pořádně promíchejte.  

 

 

 

Na rozpálené pánvi s troškou oleje 

smažte lívanečky. Raději menší – budou se lépe obracet. Lívanečky 

obracíme, jakmile zezlátnou okraje a povrch trochu ztuhne. Hotové 

lívanečky můžeme pocukrovat skořicovým cukrem, ozdobit zakysanou 

smetanou nebo marmeládou.  

 

  

   

 

 

 Dobrou chuť! 
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Barbora Panošová 

 

Číselná řada  

Doplň na místo otazníku další číslo v řadě: 

 

4  5  7  10  14  19  ? 

 

Řešení: 

Čísla v této řadě vstoupají vždy o číslo, které je o 1 větší 1 2 3 4 5 6 

4  4+1=5  5  5+2=7  7  7+3=10  10  10+4=14  14  14+5=19  19  19+6=25 25 
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Přijde ježek za hadem a povídá: „Hade, promiň, že jsem se ti 

posmíval, že nemáš nohy.“ 

Had: „No jasně, to ti tak věřím.“ 

Ježek: „Ne, opravdu se ti omlouvám.“ 

Had: „No tak dobře.“ 

Ježek: „Tak ruku na to.“ 

 

 

 

 

 

 

Víte, co vznikne, když zkřížíte papouška s holubem? 

Mluvící holub. 

 

 

„Františku, co si našel za oknem od Mikuláše?“ 

„Roletu.“ 

 

 

„Tatínku, mně je zima!“ 

„Tak jdi do kouta.“ 

„A proč do kouta?“ 

„Tam je 90 stupňů.“ 

 

 

Adéla Sehnoutková 
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Nela Sedláčková 

 


