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Prosinec už je pryč, stejně jako prázdniny. Doufáme, že jste si je 

pořádně užili, dostali spoustu dárečků a vyrazili za sněhem, protože u 

nás moc dlouho nevydržel. 

Také se právě nacházíme uprostřed pololetí. Což pro všechny z nás není 

vůbec oblíbené období. Spousta našich spolužáků, tak jak má ve zvyku, 

známky neřešila a nechala to na poslední chvíli. 

My vám samozřejmě přejeme krásný zbytek ledna, ale hlavně pěkné 

vysvědčení. 

 

Magdalena Vítková 
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4. 1.  se žáci 5., 6. 7. a 8. tříd seznámili se životem Leonarda da Vinci 

v programu skupiny Pernštejni  

7. 1.  SEMIRAMIS připravil projekt pro sedmáky 

10. – 14. 1. se učili páťáci lyžovat na ozdravném pobytu v Českých 

Petrovicích 

17.   21. 1. zdokonalovali své lyžařské umění v Českých Petrovicích 

sedmáci  

19. 1.    navštívili osmáci a deváťáci v rámci předplatného Východočeské 

divadlo Pardubice, na programu byla hra Mikve  

21. 1.  organizace SEMIRAMIS připravila program pro šesťáky a 9.B  

28. 1.  SEMIRAMIS tentokrát pro 9.A 

31. 1.  jsme dostali pololetní vysvědčení  
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V pondělí 10. ledna 2022 v 9:30 hodin žáci 5.A a 5.B odjeli na lyžařský 

výcvik. „Cestou do Českých Petrovic jsme zpívali a cestu si náramně 

užili“, říkají žáci 5.A.  

Do Českých Petrovic přijeli kolem 11:00. Každý pokoj měl název po 

různé květině např: růže, pampeliška, maceška, konvalinka a bledule. 

Děti šly na svah a rozřadily se do týmů např: bílý, oranžový, modrý a 

zelený. 

Každý den byly turnaje v pingpongu. „Náramně jsme si to užili.“ 

„Moc se mi líbilo lyžování a moc dobře nám tu vařili. Ubytování se mi 

moc líbilo a byla jsem na pokoji s devíti kamarádkami. Jela bych na 

lyžařský výcvik znovu“, říká Simona Kaninská. 

 

Tereza Dvořáková 
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Pohádky od dětí ze 3.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolka Hejská 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nela Štarková  
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Vojta Málek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terezka Nováková
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1.B při výtvarce na sněhu a sněhuláci z 2.A 
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Stejně jako každý rok, i letos žáci sedmých ročníků  vyjeli  na lyžařský 

kurz, tentokrát do Českých Petrovic.   

Sraz byl v 8 hodin před školou, cesta proběhla v pořádku a všichni 

dorazili do Českých Petrovic. Ještě ten den po obědě obě třídy poprvé 

vyrazily na svah, kde byly rozřazeny do tří skupin podle svých 

dovedností.  

Ráno před lyžováním byla vždy rozcvička, lyžovalo se každé dopoledne 

a následně odpoledne. Ve středu se obě třídy zúčastnily přátelské 

soutěže ve slalomu na lyžích.  

Počasí bylo po většinu týdne mlhavé, občas se však i přes mlhu objevilo 

sluníčko. 

Návrat proběhl v pořádku a všichni si lyžařský kurz užili. 

 

 

 

Tereza Kmoníčková, Kateřina Zemanová 
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Básničky z lyžáku: 
 

Sjezdovku jezdím jako ďas 

málem si při tom zlomím vaz. 

Obloučky jezdím jako drak, 

nade mnou letí velký mrak. 

Vlekem vyjedu za chviličku 

a dole čekám na Aničku. 

Všichni mě z dálky chválí  

a jí jim mávám z dáli. 

pokoj Petrklíč 

 

Na sjezdovce byla zima, 

ale lyžovalo se nám prima. 

A když začly vločky padat, 

do chaty jsme se šli schovat. 

pokoj Pampeliška 

 

Dnes jsme volně lyžovali, 

a tak jsme si to užívali. 

Nejezdilo se nám dobře, 

na sjezdovce byly kopce. 

Zítra už je pátek,  

konec radovánek. 

pokoj Kopretina 

 

Dneska byly závody, 

jezdili jsme slalomy. 

Všichni jsme to přežili, 

do cíle jsme dojeli. 

pokoj Sněženka 

 

Dneska hrozně chumelilo 

a nás to moc bavilo. 

Jezdili jsme bez brýlí 

a nic jsme neviděli. 

Odpoledne bylo líp, 

skákali jsme jako šíp. 

Jezdili jsme zkratkou, 

tajně před babičkou. 

pokoj Petrklíč 
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Vulkanologie 

Vulkanologie je věda, která 

se zabývá vulkány, sopkami, 

lávou a magmatem. Vulkány 

máme na souši, pod vodou, 

zkrátka po celé Zeměkouli. 

Vědec, který se zabývá 

vulkanologií, se nazývá 

vulkanolog. Vulkán je 

italské slovo, ale Vulkán byl 

římský bůh ohně. V pravěku 

byly vulkány i na území České republiky v Českém středohoří. V poslední 

době vulkanology zaujala i sopka Tonga, která soptila na dně oceánu.  

Doma si můžete i vlastní sopku vyrobit. Budete na to potřebovat 

plastelínu, talíř, lžičku, sklenici. Z plastelíny vymodelujte sopku. 

Vezměte si sklenici vody a do ní dejte lžičku jaru a lžíci jedlé sody. 

Rozmíchanou směs nalijte do sopky. Poté do sopky nalijte malou lžičku 

octa a sopka vysoptí po domácku udělanou lávu. 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Adam Hoza  



Školní noviny ……………………………………………………… leden 2022 

10 
 

Protože není venku sníh, vyrobily si děti ze školní družiny sněhuláky 

z papíru. 
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Tentokrát s paní vychovatelkou Michaelou Láfovou. 
 

Proč jste šla pracovat zrovna na naši školu? 

„Na tuhle školu jsem šla pracovat, protože jsme se sem přestěhovali.“ 
 

Jste tu spokojená? 

„Jsem moc spokojená.“ 
 

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

„Veterinářkou.“ 
 

Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? 

„Pes.“ 
 

Máte nějaké děti? 

„Ano, mám dvojčata. Kluka a holčičku. Je jim pět let.“ 
 

Co děláte ráda ve volném čase? 

„Volný čas ráda trávím se svými dětmi a ráda sportuji.“ 

 

Děkujeme za rozhovor. 
 

 
 

Eliška Choltová, Nikola Stehlíková 
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Moje tužka ušatá 

Jan Vodňanský 

 

Ilustrace: žáci 3.A a 7.A 

 

Moje tužka ušatá 

poskakuje sem a tam. 

Buďto píše nebo kreslí, 

neptá se mě vůbec, jestli 

může papír počmárat, 

proto tužku svou mám rád. 

Buďto čmárá nebo píše 

zvířata i jejich skrýše, 

kreslí, když ji napadnou 

květy, které nezvadnou. 

Moje tužka všeho schopná 

včera vyskočila z okna. 

Vyvolala paniku, 

rejdila po chodníku. 

Moje tužka ušatá 

poskakuje sem a tam. 

Tuhu má a taky uši, 

všechno slyší nebo tuší, 

láká kluky, děvčata, 

moje tužka ušatá.  
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Příběh pátý 

Ve Sluníčkově, v Planetkové ulici, v lednu, o pololetních prázdninách se 

celá Saturnova rodina chystala na hory. Samozřejmě Matěj s Verčou 

přinesli vysvědčení. Oba dva mají moc pěkné známky.  

Když nastal večer z Verčina pokojíku se ozvalo: „Máťo, pojď mi něco 

vyprávět“. Matěj zanechal balení a vydal se za ní. „A o čem bys chtěla 

vyprávět?“, zeptal se jí. „Hmm“, Verča nějakou dobu přemýšlela. „Tak 

třeba o horách“, řekla nakonec. Matěj si sedl na židli a začal.  

Bylo, nebylo. Matěj s Verčou ze Sluníčkova odjeli na hory brzy, aby 

toho spoustu stihli. Když dojeli, rychle si obuli lyžáky, koupili permice, 

vzali si lyže a šli na vlek. Lyžovali až do večera. Koupili si horkou polévku 

a poté ještě horkou čokoládu, aby se pořádně zahřáli. Potom vyrazili 

do penzionu a šli spát. Když se ráno vzbudili, už se jim na lyže nechtělo, 

tak vyrazili na běžky. Nějakou dobu bylo vše v pořádku, ale poté se 

ztratili. Aby toho nebylo málo, přišla velká sněhová bouře. Naštěstí po 

cestě narazili na malou chaloupku. Do ní se schovali a přečkali bouři. 

Jenže i když bouře skončila, nevěděli, jak se dostat domů. Dlouho 

bloudili, až se Verunka rozplakala. „Neboj, Veru, za chvíli už určitě 

cestu najdeme“, uklidňoval ji Matěj. Naštěstí její pláč přilákal spoustu 

lesních zvířátek. Ta jim pomohla najít cestu domů.  

„Tak, zazvonil konec a pohádky je konec“, dopověděl Máťa pohádku. 

„Jé, ta byla krásná! A co mi budeš vyprávět příště?“, zeptala se Verča. 

 

 

Magdalena Vítková 
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Přiznání strážkyně 

Napsala: Elin Säfströmová 
 

V knížce Přiznání strážkyně je hlavní 

hrdinkou na první pohled obyčejná 

patnáctiletá dívka Tilda. Tilda zažívá 

každodenní starosti dospívající dívky, 

ale také jednu výjimečnou povinnost.  

Po své babičce totiž zdědila úkol 

dohlížet na nadpřirozené bytosti ve 

Stockholmu. Když babička musí odjet 

pryč, tak Tilda má na všechna strašidla 

dohlížet, aby se chovala slušně a aby se 

lidé o nich nedověděli.  

Ve městě se ale začnou nadpřirozené 

bytosti chovat zvláštně. Tilda musí 

zjistit, co se to děje, a navrátit město 

do původní podoby. 

Kniha je určená pro čtenáře od 11 let. 

Magdaléna Bořilová 

 

Pohádky z Větrné Lhoty 

Napsala: Daniela Fischerová 
 

Knížka vypráví o dvou bratříčcích 

větříčcích, kteří zažívají různá 

dobrodružství. Jeden se jmenuje Vichura a 

druhý Radovánek. Jednoho dne se seznámí 

s holčičkou, kterou chtějí vzít na oblohu, 

aby ji naučili létat. Také se tam objeví teta 

Smršť.  

Více se dozvíte v knížce.  

Nikola Stehlíková, Eliška Choltová 
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Chlubí se soused sousedovi. „Víš, moje žena je vynikající kuchařka!“ 

„Opravdu?“ „Vážně! Dokonce, když začala jezdit autem, zavařila hned 

motor...“ 

 

Prohlíží si Pepíček v muzeu antickou sochu bez paží, pod kterou je 

nápis: Torzo vítěze. „To bych rád viděl, jak musel vypadat ten 

poražený.“ 

 

Říká stěna stěně: „Setkáme se na rohu.“ 

 

Pes: Já svému páníčkovi jím úkoly. Já ty jeho úkoly žeru. 

 

Přijde Pepíček do hospody, posadí se ke stolu a říká servírce: „Dvě deci 

červeného vína.“ „A kolikpak je ti let, chlapečku?“ zajímá se servírka. 

„Osm.“ „A to by ti nestačil džus?“ „Stačil, ale chybí mi dvě koruny.“ 

 

Ráno na Silvestra říká nezaměstnaný radostně svému známému: „Dnes 

večer budu vyvádět, ó jo joj!“ „Jak můžeš vyvádět, když nemáš ani 

vindru?“ „Ty mi nerozumíš, já dostal na dnešní večer práci – budu 

vyvádět ožralé z baru!“ 

 

Pračlověk chodí po jeskyni a naštvaně říká ženě: „Mám nějakou špatnou 

náladu, musím zabít mamuta.“ „Ale, starej, na to přece nestačíš sám.“ 

„Máš pravdu, tak to ho musím aspoň zfackovat!“ 

 

 

 

Veronika Rozová a Magdalena Vítková 
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Rébus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajenka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Kmoníčková, Kateřina Zemanová 
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Tajenka: 

 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

 

1. anglicky „vločka“ 

2. pohádka 101 … 

3. barva zimy 

4. spodní část dolní končetiny  

Eliška Choltová, Nikola Jiroutová, Nikola Stehlíková 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolína Adamíková, Nikola Jiroutová 


