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Další měsíc za námi a s ním zároveň i první půlrok v tomto školním 

roce. Je až nemožné, jak to letí. Už jen několik měsíců a budeme mít 

letní prázdniny. 

Ale abych nepředbíhala s létem, když ještě pořád nosíme zimní bundy. 

Teď se určitě všichni těšíte na jarní prázdniny, my vám s celým 

týmem školního časopisu ještě před prázdninami přejeme hodně 

štěstí s vysvědčením a klidné prázdniny s naším časopisem. 

 

Jana Dvořáková 
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7. a 8. 1. se druháci, páťáci a osmačky opět zdokonalovali 

v sebeobraně 

9. 1. se druháci a třeťáci učili správně starat o své zoubky 

11. 1. se prvňáci na exkurzi ve firmě Marius Pedersen učili správně 

třídit odpadky 

14. – 18. 1. se páťáci zdokonalovali v lyžování na ozdravném pobytu 

v Petrovicích 

21. – 25. 1. lyžovali na Šerlichu v Orlických horách sedmáci 

31. 1. jsme dostali vysvědčení a těšíme se na pololetní a jarní 

prázdniny. Sejdeme se zase v pondělí 11. února😊 

 

V prosinci proběhlo školní kolo soutěže AMAVET. Tady jsou slíbené 

výsledky. 

Do okresního kola postoupili autoři tří projektů – Karolína Marková, 

Anna Hackerová a Nela Špásová s projektem Chráněná zvířata, 

Magdaléna Zvárová a Ema Křemenáková s projektem Dárcovství krve 

a Daniel Urbánek, Vojtěch Havlíček a Daniel Bleha s projektem 

Nezdravá výživa. Okresní kolo proběhne 20. února, tak jim držte 

palce! 



Školní noviny …………………………………………………………… leden 2019 

3 
 

Od pondělí 21. do pátku 25. ledna probíhal lyžařský výcvik žáků 

sedmých tříd. Sedmáci se učili lyžovat na Šerlichu v Orlických 

horách. Na závěr výcviku proběhly tradiční závody v obřím slalomu.  

 

Své zážitky sedmáci zveršovali.  Tady jsou útržky jejich básniček:  

 

Ke chatě jsme přijeli, 

všude sníh jsme viděli. 

Na pokoje letíme, 

svoje kufry vybalíme 

a než jsme se nadali, 

z lanovky jsme padali. 

 

 

Unavení z lyží jdeme, 

naši obuv vysvlíkneme. 

Dobrou večeři jsme snědli, 

do postelí jsme pak vběhli. 

 

 

Hurá, je tu další den, 

všichni rychle běží ven. 

Lyže hnedka nasadíme, 

na svahu se pobavíme. 

Carwing, slalom, kotva – jedem, 

u všeho se vždycky smějem. 

Holky, kluci na kotvě,  

proberou všechno tutově. 
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Postupně se zlepšujeme  

a stále o to bojujeme. 

Než bysme se nadáli,  

už jsme zase v dáli. 

 

S paní ředitelkou je sranda, 

protože s ní jezdí jahodová 

banda. 

jahody, maliny, borůvky vše 

zvládají, už skoro nepadají. 

 

Po snídani na lyže, 

svah nám pěkně klouže. 

Po obědě na běžky, 

zpátky jdeme pěšky. 

 

Mlha venku je  

a my i přesto lyžujeme. 

Na svahu jsme závodili,  

slalomu se zúčastnili. 

Poslední odpoledne na svahu,  

užíváme si zábavu. 
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Páťáci si užili týden na lyžích v Petrovicích v Orlických horách. O 

svých zážitcích psali a kreslili děti z 5.B 
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Biatlon 

Na světovém poháru biatlonu v Itálii letos Češi získali výborná 

umístění. 24. 1. vyhrála naše nejmladší závodnice Markéta Davidová  

1. místo ve sprintu žen. 25. 1. sprint mužů ovládl Johannes Boe a 

nejúspěšnějším Čechem byl v tomto závodě Michal Krčmář se  

14. místem. Nejlepšími Čechy 26. 1. ve stíhacím závodě byli opět 

Markéta Davidová a Michal Krčmář. Oba dojeli na skvělém bodovaném 

umístění - Markéta 14. a Michal 12. V neděli 27.1. hvězdu Markétu 

Davidovou předjela jen Laura Dahlmeierová. Markéta Davidová tedy  

v závodu s hromadným startem byla stříbrná.  

Děkujeme všem našim skvělým biatlonistům za skvělé výsledky a 

přejeme hodně štěstí do dalších závodů! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Hatlapatková 
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Děti ze školní družiny chodí bruslit každou středu na pardubické 

závodiště, a tak jsme se zeptaly na pár otázek. 

 

Už jste někdy byli na ledním bruslení? 

Matěj: „Ano.“ 

Lucka: „Ano, mockrát.“ 

Sofi: „Už jsem byla hodněkrát.“ 

Niky: „Jo.“ 

 

Líbilo se vám na bruslení a chtěli byste tam jít znovu? 

Niky: „Moc se mi tam líbilo a chtěla bych tam jít také s rodiči.“ 

Eli: „Bohužel jsem tam nebyla, ale někdy bych si chtěla jít zabruslit.“ 

Verča: „Líbí se mi, když s družinou chodíme na závodiště bruslit.“ 

Lucka: „Stoprocentně bych tam šla znovu.“ 

Viky: „Ano, moc se mi tam líbilo.“  

 

Spadli jste, bruslili jste s brankou, o kterou se opíráte nebo jste 

už uměli bruslit? 

Viky: „Umím sama, ale párkrát jsem spadla.“ 

Matěj: „Sám.“ 

Kuba: „Bruslil jsem s brankou a také jsem 

padal.“ 

Martin: „Chvíli jsem bruslil s brankou, pak 

jsem zkoušel bruslit sám.“ 

Verča: „Umím bruslit už dlouho.“ 

 

 

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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Co byste poradili kamarádům, aby dělali, kdyby se ztratili v lese? 

 

Sofi: „Aby si vyrobili pochodeň a počkali do noci.“ 

Eliška: „Měli by jít za prvním člověkem, kterého uvidí.“ 

Dan: „Křičet o pomoc.“ 

Nikol: „Měli by zůstat na tom místě, kde naposledy viděli rodiče.“ 

Ondra: „Já bych za ním došel a pomohl bych mu.“ 

Eli: „Kdyby šel někdo kolem, tak by ho měli poprosit o pomoc.“ 

Lucka: „Řekla bych tomu dítěti, co se zatoulalo, že se nemělo 

ztrácet.“ 

Marek: „Měli by u sebe nosit mapu lesa.“ 

Kuba: „Měl si pamatovat, kudy šel.“ 

Simča: „Zavolat mamce.“ 

Roman: „Měli by někomu popsat, v jakém lese jsou.“ 

Amálka: „Křičet, že se ztratil.“ 

Šarlotka: „Aby chodili lesem, dokud by nenašli cestu domů.“ 

Martin: „Poradil bych jim, aby celou dobu stáli na jednom místě.“ 

Dominik: „Měli si dělat cestičku z kamínků.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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Seděla jsem na svojí provizorní posteli a přemýšlela. Bylo brzy ráno a 

holky ještě spaly. Rozhodla jsem se, že půjdu nachystat snídani. 

Procházela jsem kolem nástěnky, na které visely obrázky, co kreslili 

žáci v hodině výtvarné výchovy.  

Našla jsem mezi nimi i ten svůj. Byl na něm krásný sněhulák v zimní 

vánici. Pokračovala jsem dál až ke školní kuchyňce. Zajímalo by mě, 

jestli nás někdo hledá. Popřípadě kde. Vytáhla jsem z malé ledničky 

vajíčka. Budu vařit asi palačinky.  

Zrovna jsem sypala mouku, když jsem najednou uslyšela tlumené 

pípání. Skoro jako kdyby někomu přišla sms zpráva. V tu chvíli jsem 

nechala mouku moukou a běžela za zvukem.  

Vyběhla jsem do prvního patra. Zvuk byl slyšet mnohem líp. Vypadá 

to, že vychází z ředitelny. Běžela jsem tam co nejrychleji. A fakt že 

jo. Zvuk pocházel z šuplíku u stolu. A pak mi to došlo. No jasně! Když 

někdo najde mobil, kam ho jde odevzdat? No přeci do ředitelny! 

V tom šuplíku musí být něčí telefon! Chtěla jsem šuplík otevřít, ale 

nešlo to. Byl to šuplík se zámkem. „No to snad ne!“ zaúpěla jsem tak 

nahlas, že to vzbudilo holky, které za pár minut přiběhly, aby zjistily, 

co se děje.  

„V tom šuplíku,“ vysvětlovala jsem, „je mobil. Ale ten šuplík nejde 

otevřít. Je zamčenej.“ Sabča se začala rozhlížet po místnosti. „Hned 

jsem zpátky! Počkejte tady,“ řekla a odběhla pryč. Běžela směrem  

ke školníkově kumbálu. Po chvíli se vrátila s kladivem v ruce. 

„USTUPTE!“ zakřičela a praštila kladivem do zámku na šuplíku. Ten 

povolil a otevřel se. A skutečně. V šuplíku ležel mobil ve světle 

modrém pouzdře.  

Vzala jsem ho do ruky. Skoro jsem ani nevěřila, že se to podařilo. 

Teď si můžeme zavolat pomoc. 

 

Zuzana Matějová 
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VÝSTAVY LEDOVÝCH SOCH 

Festival ledových soch v Galerii Harfa 

26.1. se sochaři pustili do práce a začali vyřezávat z obřích kostek 

ledu sochy. Téma je komiksové postavy. Na sochy se do Prahy můžete 

přijet kouknout po celé tři týdny od jejich vyřezání, to je do 16.2. Je 

možné, že budou k vidění pouze několik dní- vše závisí na počasí.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ledové království- Pohár města Rožnova 

V Rožnově je to už po 21. v řadě, kdy se tu koná soutěž ve vyřezávání 

soch. Tento rok na téma „O vodě“. Otevřeno tady je od 15. 12. 2018 

do 24. 2. 2019 všechny dny od 10 do 16 hodin kromě pondělí, kdy je tu 

zavřeno. Výstavu najdete v Camp Sport Rožnov pod Radhoštěm.  
 

 

 

 

 

 

 

 Tereza Hatlapatková 
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GEORGE KAPLAN   

Autor: Frédéric Sonntag                        

Režie: Linda Dušková 

Hrají: Jan Musil, Milan Němec, Petra Janečková, 

Štěpánka Fingerhutová 
 

Špionážní komedii George Kaplan hrají na Malé scéně 

Východočeského divadla od 27. října 2018. Hra se skládá ze tří 

příběhů, které se točí okolo jednoho jména - George Kaplan. Kdo to 

vlastně je? 1. Tajná skupina aktivistů toto jméno používá jako název 

tajného projektu, na kterém pracují. Jenže různé hádky a spory mezi 

členy rozdělují skupinu čím dál víc. Rozpadne se, anebo svůj projekt 

dotáhnou až do konce? 2. Skupina scénáristů se snaží vytvořit seriál, 

ve kterém bude jedna z postav pojmenovaná George Kaplan. Jenže to 

se moc nedaří, a některé scénáře jsou čím dál tím horší a postrádají 

smysl. Podaří se někomu napsat přelomový scénář? A co když se 

tragický scénář nakonec začne až moc podobat realitě? 4. 

Neviditelná vláda ovládá vše, na co si vzpomenete.  Představuje 

hrozbu klidně i pro celý svět. Jenže jedna věc se jim stále nedaří. 

Najít George Kaplana. Ale je to vůbec možné?  

Na hře je zajímavé také rozmístění sedadel. Vše je zde laděné do 

stylu tajné schůze. Diváci obdrží svoji vlastní masku, mohou si zde 

dát i kávu. Sedadla jsou umístěna u stolu s počítačem, dokonce je tu i 

televize. Téměř každý divák má 

svůj počítač, na kterém se 

během hry promítají živě 

kamerové záznamy celé 

místnosti z různých úhlů. A 

vlastně nejen místnosti, ale 

třeba i chodby a dalších míst. 

Představení se mi hodně líbilo, 

jen mi v některých částech přišlo trochu zdlouhavé. Oceňuji 

netradiční pojetí hry.      Zuzana Matějová 
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1. V komoře ji nechceme, ale u počítače ano. 

2. Najdeme tam malé děti nebo stromeček. 

3. Král ji má na hlavě i ve měšci.  
 

 

Jana Dvořáková  

1. 
 

M 
   

2. Š      

3. K 
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… všechny planety v naší sluneční soustavě by se vešly do 

vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem? 

 

… na Venuši by se zmražená pizza položená na zem dokonale 

propekla za pouhé 3 sekundy? 

 

… aby lvi svá mláďata podpořili v bojovém tréninku, 

předstírají, že je jejich škrábání a malé kousance skutečně 

zranily? 

 

… každý den se v Americe sní přes 7 hektarů pizzy? 

 

… otisk každého psího čumáku je stejně jedinečný, jako 

otisk lidského prstu ? 

 

… díky šálku zeleného čaje před spaním budete spalovat tuky 

i v době spánku? 

 

… riziko nachlazení či chřipky klesá v případě, pokud si 

alespoň občas zacvičíme? 

 

… život vážky trvá jen 24 hodin? 
 

Ester Zavadilová 
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Koleda sněhuláků 

Michal Černík 

Hej, koleda, hej, sedláci, 

my jsme braši sněhuláci. 

Když nedáte starý 

smeták, 

nový ať vám nezametá. 

Když nedáte starý kbelík, 

ať vám sněží do postelí. 

Když nedáte uhlíky, 

ať vás koušou knoflíky. 

Když nedáte koledu, 

zaklejem vás do ledu. 

Stanou se z vás 

sněhuláci, 

pupkovatí pajduláci!  
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Jak vyrobit korálky z papíru 

 

Co budeme potřebovat: 

- papír 

- nůžky 

- lepidlo 

- špejle 

- bezbarvý lak 

 

Postup: 

Z papíru ustřihněte dlouhé proužky. Podle tvaru proužku vytvoříte 

různé korálky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proužky pevně natočte na 

špejli. 

Konec proužku slepte.  

Korálek přetřete bezbarvým 

lakem a sundejte ze špejle. 

K výrobě korálků můžete 

použít barevné papíry nebo si 

vybarvit bílý papír vlastními 

nápady. 
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Černoch s papouškem na rameni vejde do obchodu a prodavačka 

povídá: 

„Je krásný, odkud ho máte?“ 

„Z Afriky, tam je jich plno.“ odpoví papoušek 

 

Víte, jaká je hlavní zásada potápění? 

Nikdy ve skafandru neprďte. 

 

Paní učitelka se ve škole ptá: „Pepíčku, jestlipak víš, kde leží Trója?“ 

Pepíček odpoví: „Prosím, mezi dvójou a čtýrou!“ 

 

Student skládá zkoužky. Profesor se ptá: 

„Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?“ 

„Vaše otázky,“ odpovídá student. 

 

 

Adéla Sehnoutková 
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Nela Sedláčková 

 


