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První vysvědčení tohoto školního roku máme za sebou. Pro někoho to 

poslední důležité na přihlášku na střední školu, pro někoho úplně první. 

Vysvědčení za námi a před námi týden jarních prázdnin. Pro velkou 

většinu z nás je to týden plný lyžování.  

Po prázdninách nás čeká nové pololetí, další učení, další šance na to si 

vylepšit známky a nenechávat to na poslední chvíli, jak má většina 

z nás ve zvyku.  

My vám ale teď přejeme pevné nervy do dalšího pololetí a hlavně ať si 

užijete prázdniny. 

 

Jana Dvořáková 
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1. - 5. ledna jsme si užívali vánoční prázdniny 

6. 1. se sedmáci dozvěděli více o nebezpečích internetu a vybraní žáci 

8. a 9. tříd si zdokonalovali svou angličtinu s rodilými mluvčími na 

jazykovém gymnáziu AGYS 

9. 1. proběhl preventivní program SEMIRAMIS pro deváťáky 

13. 1. odjeli páťáci na ozdravný pobyt do Českých Petrovic, kde si 

užívali sníh až do 17. ledna 

17. 1. navštívili žáci 6. C Krajskou knihovnu v Pardubicích 

20. – 24. 1. se zdokonalovali v lyžování sedmáci na lyžařském výcviku 

v Českých Petrovicích 

22. 1. nás reprezentovali žáci 8. a 9. tříd v soutěži Praktická 

elektronika 

23. 1. proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se 

zúčastnily Tereza Hatlapatková z 9. A a Veronika Pavlatová z 8. A 

27. 1. se žáci 8. A zdokonalovali ve svých dovednostech při praktikách 

na SPŠCH  

29. 1. se osmáci dozvěděli více o nebezpečí internetu a Anna 

Danihelková z 9.A nás reprezentovala v okresním kole 

Matematické olympiády 

30. 1. jsme dostali pololetní vysvědčení … 

… a 31. 1. jsme si užili jednodenní pololetní prázdniny 

 

Celý leden se seznamovali žáci devátých tříd pod vedením studentů 

S0Š Delta v hodinách informatiky se základy programování.  
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V předvánočním týdnu, přesně 19. prosince, proběhlo školní kolo 

soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém 

kraji. Školního kola se jako každý rok zúčastnili všichni žáci šestých 

tříd.  

Z 29 projektů vybrala porota 5 nejlepších: 

Vitariánství - Bára Dusilová a Aneta Žváčková z 6. A 

Riziko infekčních nemocí při cestování - Zuzana Grossová, Anna 

Novotná a Elen Vacková z 6. B 

Bezobalové potraviny - Tereza Kadlecová, Klára Kuklová a Dominika 

Doskočilová z 6. C 

Klíště obecné - Linda Horáková, Filip Komárek, Viktorie Vondráčková  

z 6. A 

Veganství a vegetariánství - Magdalena Vítková, Lucie Matějová a 

Barbora Adamíková z 6. A 

 

Autoři těchto projektů je 19. února představí v okresním kole 

soutěže. Gratulujeme k postupu a držíme palce!   
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… páťáků v Českých Petrovicích  

 

Páté třídy byly od pondělí do pátku na ozdravném pobytu v Českých 

Petrovicích. Tak jsme si řekli, že pro vás zjistíme, jaké to tam bylo. 

Ptali jsme se:  

 

 Co se vám tam nejvíc líbilo? 

 5. B  

Bára: „Dobře tam vařili.“ 

Dora: „Že jsem spadla z lyží.“ 

Naty: „Počasí.“ 

Niki: „Lyžovali jsme sami.“ 

 

 Co vám tam nejvíc chutnalo? 

5.B. 

Kája: „Kuře na paprice.“  

Anička: „Jahodové knedlíky.“ 

Dora: „Řízek.“ 

 Lukáš: „Špagety.“ 

5. A 

Natka: „Špagety.“  

Jirka: „Nudle s mákem.“ 

Vojta: „Čevabčiči.“ 

 Vendy: „Špagety.“ 

 

 Co jste tam dělali? 

5.B 

David: „Lyžovali jsme.“ 

Niky: „Hráli jsme hry.“ 

 

             Veronika Rozová, Magdalena Vítková a Lucie Šimíková 
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V týdnu od 20. do 24. ledna se žáci 7. tříd zdokonalovali v lyžování 

v Českých Petrovicích. Jako každý rok dostali za úkol své zážitky 

zveršovat. 

 

 

V 7:30 před školou, 

za sněhovou zábavou. 

Po příjezdu vybalit, 

na sjezdovku připravit. 

Začíná teď lyžovačka, 

pro některé jenom hračka, 

pro někoho velká dřina, 

na pokoji samá psina. 

 

 

 

Přijeli jsme v pondělí, 

svahy na nás čekají. 

Obědy jsou suprový 

jak medvídci gumoví. 

 

 

 

Na lyžák jsme se těšili, 

jsme v polovině a zatím jsme si 

ho užili. 

Jsme rádi, že jsme to přežili, 

když jsme si na lyžích cestu 

zkřížili. 

 

 

 

 

Středa už se blíží, 

bojíme se lyží. 

Na kopec teď padá mlha, 

nikdo jízdu nepromrhá. 

 

Citrónek nás ráno budí, 

na svahu nás občas prudí. 

Limetky a jahody tu taky jsou 

a rády s námi lyžujou. 

Za dva dny už domů jedem  

a zážitky si sebou berem. 
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Australian Open 2020  
Australian Open 2020 představuje 108. ročník tenisového grandslamu v 

Austrálii, jenž se odehrává v Melbourne Parku.  

 Grandslam probíhá v melbournském Melbourne Parku. Poprvé se odehrává 

na tvrdém umělém povrchu GreenSet. Obhájci titulů ve dvouhrách se stali 

Novak Djoković, druhý hráč světa ze Srbska, a mezi ženami Naomi 

Ósakaová, japonská světová trojka. Poprvé v historii se stalo, že se do 

hlavní mužské dvouhry nedostal žádný český reprezentant. 

Grandslam zahrnuje soutěže mužské i ženské dvouhry, mužskou, ženskou a 

smíšenou čtyřhru a soutěže juniorů do osmnácti let, které patří do nejvyšší 

kategorie Grade A. Na turnaji se odehrávají singlové a deblové soutěže 

vozíčkářů. 

Turnaj se koná na 16 soutěžních dvorcích s tvrdým povrchem GreenSet, se 

sytým tónováním vyššího kontrastu míčku vůči podkladu. Součástí areálu 

jsou tři hlavní zastřešené kurty – Rod Laver Arena s kapacitou 15 000 

diváků, Melbourne Arena s 9 646 místy a Margaret Court Arena, která 

pojme 7 500 návštěvníků. Dvorec 1573 Arena (dříve Show Court 2) se stal 

čtvrtou hlavní arénou pro 3 000 diváků. Shodnou kapacitu má i pátý dvorec 

Show Court 3.  

Pokud závěrečná sada dospěje 

do stavu gamů 6–6, o vítězi 

zápasu všech soutěží 

rozhoduje 10-ti bodový 

supertiebreak. Technologii pro 

dopad míčů, tzv. jestřábí oko, 

spravuje společnost Rolex. 

Nainstalovaná je na všechny 

soutěžní dvorce. 

 

Anna Danihelková         
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Byli jsme se podívat do školní družiny. 

Děti chodí, už tento rok bruslit a chodí i na jiné 

výlety například si hrály v lese, navštívily 

v divadle Exil představení „Já Baryk“. 

Venku sportují a hrají různé hry (mikádo) nebo 

vaří např. kompot. 

 

Ve školní družině B odpověděli na otázky: 

Anežka Hudousková  

Nela Štadhová 

Rozárka Mrklovská 

Tomáš Pospíšil 

Šimon Vecl  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktorie Vondráčková, Linda Horáková 
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Zvířecí rodina 

 

Ptáčci zpívají a máme tu další den. Žabák Bob se rozhodl, že společně 

s mouchou Bzučandou budou chodit každé ráno na krátké procházky, aby 

se hned na začátku dne pěkně protáhli. Oba vylezli z postele, opláchli se 

kapkou rosy a už vyrazili, když v tom je zastavil starý pan Jezevec. 

„Kampak jdete vy dva?“ zeptal se. „Rozhodli jsme se, že teď každé ráno 

budeme chodit na krátké procházky,“ vysvětlili moucha s žábákem. „Tak 

tedy dobrá, ale nechoďte za černou borovici, tam by to mohlo být 

nebezpečné.“ Upozornil je starý pan Jezevec. „Nebojte se, nám se nic 

nestane,“ odsekli oba najednou a prozpěvující si písničku odcházeli od 

svých domovů.  

 

Šli přes potůček, přes dlouhý mech, přes kamenitou cestu a s radostí 

šlapali a šlapali, až došli k černé borovici. „Tady se máme obrátit a jít zase 

zpátky,“ řekla moucha Bzučanda. „Když mě to tak baví, chodit tady po 

lese,“ odpověděl žabák a s odhodlaností šel pořád dál. Moucha jen 

s otevřenými ústy zírala, jak se žabák ztrácí v dáli. Najednou uslyšela 

hlasité cvaknutí a volání o pomoc. Rychlostí světla letěla za žabákem, a 

když ho uviděla, měl na noze železnou past. „Říkala jsem, že sem nemáme 

chodit,“ rozkřikla se moucha a začala panikařit. „Co si teď asi počneme? Já 

tvou nohu nedokážu vyndat, jsem jen moucha,“ naříkala Bzučanda. V tom 

zašustilo křoví, ze kterého vylezl starý pan Jezevec a lišák Saša. „Věděl 

jsem, že jeden z vás mne neuposlechne, tak jsem vzal Sašu a šel jsem po 

vašich stopách,“ řekl Jezevec a spolu se Sašou pomohl žabákovi dostat se 

ven. „Omlouvám se, už to nikdy neudělám,“ vzlykal Bob. Jezevec jeho 

omluvu přijal a společně se všichni vrátili domů. 

 

Tereza Hatlapatková 
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Zeptali jsme se našich spolužáků, co dělají ve volném čase. 

 

David Mišík, 1.B: „Po škole stavím lego.“ 

 

Vojtěch Bruna, 3.A: „Jsem na mobilu.“ 

 

Michal Nadrchal, 3.A: „Jsem na mobilu.“ 

 

Petr Mocek, 3.B: „Jsem na mobilu.“ 

 

Natálie Obertová, 4.A: „Chodím ven s kamarády.“ 

 

Kryštof Mocek, 4.A: „Doma koukám na TV.“ 

 

Matouš Gusty, 4.A: „Jsem na mobilu.“ 

 

Dan Hacker, 4.A: „Hraju si s kamarády,“ 

 

Honza Solař, 4.A: „Hraju si venku.“ 

 

Adam Hoza, 4.A: „Sportuju.“ 

 

 

 

 

Vojtěch Lebeda, Filip Kmeť  
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Illusion Art Museum Prague 
 
Muzeum iluzivního umění a trick-artu v Praze (IAM Prague) je první 

muzeum takového druhu v České republice. Nachází se přímo naproti orloji 

na Staroměstském náměstí. Exponáty v IAM Prague vybízejí návštěvníky 

ke hře s vystavenými díly.       

                                                    

Ve dvou patrech historického domu na Staroměstském náměstí si nejen 

prohlédnete, ale i vyzkoušíte iluzivní umění a pořídíte si zábavné a zajímavé 

fotografie se svou rodinou nebo kamarády. Některé iluze se vztahují k 

významným událostem a osobnostem českých dějin, například Tomáš Baťa, 

Karel IV. nebo Anežka Česká. Také si můžete prohléhnout 3D obrazy Ivany 

Štenclové a Zdeňka Daňka. IAM Prague má otevřeno každý den od 10 do 

20 hodin. 

 

 

 
 

                                                                                                               

Anna Danihelková 
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31. ledna slavíme Mezinárodní den zeber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebry jsou koňovití lichokopytníci, kteří žijí volně v afrických savanách. 

Dožívají se 10 - 15 let a živí se rostlinnou stravou. 

Rozlišujeme zebru stepní, zebru horskou a zebru Grévyho. 

 



Školní noviny …………………………………………………………… leden 2020 

13 
 

 

 
… dospělý život vážky trvá 24 hodin? 

 

… šváb může žít několik týdnů poté, co mu uříznou hlavu? 

 

… krtek může vyhrabat tunel o délce asi 100 metrů jen za jedinou 

noc? 

 

… žralok je jedinou rybou, která může mrkat oběma očima 

najednou? 

 

… pštrosí oko je větší než jeho mozek? 

 

… medúza je z 95 procent složena z vody? 

 

… sovy jsou jedinými ptáky, kteří jsou schopni rozlišit modrou 

barvu? 

 

… delfíni spí s jedním okem otevřeným? 

 

… tygři nemají pruhovanou jen srst, ale i kůži? 

 

 

Ester Zavadilová 
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Ledňáček  
Jiří Žáček 

 

Všude jen mráz a led, 

sněhové závěje –  

nezmrzni, ledňáčku,  

kdopak tě zahřeje? 

 

Ubohý ledňáčku víš –  

najdi si pořádnou skrýš! 

 

Zamrzá potůček 

v obecní oboře –  

pročpak jsi neletěl 

s husami za moře? 

 

Statečný ledňáčku, víš –  

najdi si pořádnou skrýš! 

 

Rybičky dávno spí 

a nikdo neloví –  

čímpak se nasytíš 

ledňáčku hladový? 

 

Ledňáčku, pojď ke mně blíž - 
najdu ti pořádnou skrýš! 
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Hádanky 

 

1. Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co je to? 

 

2. Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají. 
 

3. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 

 

4. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem? 

 

5. Nejraději za pecí přikrčena líhá, v očích se jí rozsvěcí, když na kořist 

číhá. 
 

6. Má sto jehel, žádnou nit. Umí dupat, ne však šít. 
 

7. Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, 

nevidíš. 

 

Správné odpovědi: 
1. Oči 

2. Strom 

3. Měsíc 

4. Řeka 

5. Kočka 

6. Ježek 

7. Tma 

Jana Dvořáková 

 

Na další straně na vás čeká ještě jedna hádanka. Podle názvu je jasné, že 

je pro opravdu chytré hlavičky. Tentokrát vám neprozradíme správné 

řešení, ale vyhlašujeme soutěž. Do konce února noste svá řešení paní 

učitelce Tiché nebo Horákové do sborovny 2. stupně. Tři úspěšní řešitelé 

budou odměněni. 

Jak to dopadlo, se dozvíte v únorovém čísle Školních novin.  
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Einsteinova hádanka 

 

Fakta 

1. Je 5 domů v 5 rozdílných barvách. 

2. Všechny domy stojí vedle sebe v řadě na jedné ulici. 

3. V každém domě žije osoba rozdílné národnosti. 

4. Těchto 5 obyvatel pije svůj nápoj, kouří svoje cigarety a chová zvířata. 

5. Nikdo nepije to co ostatní, nekouří co ostatní a nechová to co ostatní. 
 

Tipy 

1. Angličan žije v červeném domě. 

2. Švéd chová psy. 

3. Dán pije čaj. 

4. Zelený dům je hned nalevo od bílého. 

5. Obyvatel zeleného domu pije kávu. 

6. Ten, co kouří Pall Mall, chová ptáky. 

7. Obyvatel žlutého domu kouří Dunhill. 

8. Ten, co žije ve středním domě, pije mléko. 

9. Nor žije v prvním domě. 

10. Ten, co kouří Blend, žije vedle toho, co chová kočky. 

11. Ten, co chová koně, žije vedle toho, co kouří Dunhill. 

12. Ten, co kouří Blue Master, pije pivo. 

13. Němec kouří Prince. 

14. Nor žije vedle modrého domu. 

15. Ten, co kouří Blend, má souseda, který pije vodu. 
 

Otázka zní: Kdo chová ryby?  

Číslo domu 1 2 3 4 5 

Barva domu      

Národnost      

Pití      

Cigarety      

Zvíře      
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  Nela Sedláčková 


