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S koncem listopadu končí i podzim. Venku už je po ránu chladno a 

objevuje se jinovatka. Je vidět, že vládu přebírá zima. No a se zimou 

přichází na konci prosince Vánoce. Snad jste letošní první adventní 

neděli strávili v klidu s rodinou. Určitě už máte doma i svůj adventní 

kalendář. Všichni už se nemůžeme dočkat, až si otevřeme poslední 

okénko a sníme poslední čokoládku:-) 

 

Ani v listopadu jsme nezaháleli a zúčastnili se několika akcí, ať už to 

byly exkurze, soutěže nebo sportovní turnaje. Také se uskutečnil 

sběr starého papíru a my děkujeme všem, kteří přispěli!    

 

Tereza Paříková 
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1. 11. – osmáci a deváťáci navštívili SPŠ potravinářství a služeb, kde si 

poslechli přednášku na téma Zdravá výživa a prohlédli si školu 

2. 11. – žáci devátých tříd si začali ověřovat své znalosti z matematiky 

a českého jazyka a své studijní předpoklady prostřednictvím 

Národních srovnávacích testů SCIO, testování probíhalo do 15. 

listopadu 

4. 11. – osmáci a deváťáci navštívili přehlídku Schola Bohemia 

v pardubickém Ideonu, kde měli možnost získat informace o 

středních školách 

8. 11. – kluci z pátých tříd nás reprezentovali na turnaji ve florbalu 

10.  a 25. 11. – páťáci navštívili hvězdárnu 

24. 11. – pro děti z druhých tříd proběhl program Zdravé zoubky 

24. 11. – žáci osmých tříd se seznámili s problematikou čištění 

odpadních vod během návštěvy ČOV v Přelouči 

24. – 25. 11. – proběhl již druhý sběr starého papíru v tomto školním 

roce 
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třída počet 

žáků 

účast  % 

účasti 

pořadí 

podle 

účasti 

počet 

kg/žáka 

pořadí 

dle 

počtu 

kg/žáka 

počet 

kg 

nejlepší 

třídy 

1.A 29 19 65,52% 4. 10,07 12. 292,00 7. - 8. 

1.B 28 11 39,29% 14. 15,93 5. 446,00 9. - 11. 

2.A 28 17 60,71% 5. 17,23 4. 482,50 2. 

2.B 28 13 46,43% 9. 11,32 10. 317,00 9. - 11. 

3.A 28 27 96,43% 1. 24,02 2. 672,50 1. 

3.B 26 7 26,92% 17. 5,69 16. 148,00 17. 

3.C 24 11 45,83% 10. 5,94 15. 142,50 14. 

4.A 29 15 51,72% 7. 8,52 13. 247,00 12. - 13. 

4.B 30 13 43,33% 11. 18,92 3. 567,50 6. 

5.A 26 18 69,23% 3. 13,12 9. 341,00 4. - 5. 

5.B 27 11 40,74% 13. 15,15 7. 409,00 12. - 13. 

6.A 21 11 52,38% 6. 15,71 6. 330,00 4. - 5. 

6.B 21 8 38,10% 15. 28,05 1. 589,00 7. - 8.  

7.A 16 6 37,50% 16. 7,25 14. 116,00 16. 

7.B 21 9 42,86% 12. 5,24 17. 110,00 15. 

8.A 23 11 47,83% 8. 10,65 11. 245,00 9. - 11. 

8.B 27 3 11,11% 18. 4,44 18. 120,00 18. 

9.A 18 2 11,11% 19. 2,00 19. 36,00 19. 

9.B 16 13 81,25% 2. 14,00 8. 224,00 3. 

Celkový počet kg 5835,00   

         

Nejlepší sběrači:       

1. místo David Geisler, 6.B 315 kg    

2. místo Lucie Šimíková, 3.A 216 kg    

3. místo Michal Šváb, 4.B 205,5 kg    

 

Děkujeme všem, kteří přispěli, a také všem pomocníkům. 
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Naše škola je již několik let zapojena do soutěže 

Živá zahrada, kterou vyhlašuje Český svaz 

ochránců přírody. V rámci jarního a zimního kola 

této soutěže společně pozorujeme živočichy na 

naší školní zahradě a zaznamenáváme pozorování. 

Získali jsme již dvakrát titul Živá zahrada. 

Abychom naši školní zahradu ještě více oživili, 

rozhodli jsme se věnovat právě podpoře života 

hmyzu a drobných obratlovců.  

Na zahradě je vyvěšeno několik budek pro 

sýkorky, rehky, veverky a netopýry. Dále je na ní 

rozmístěno 5 informačních cedulí s informacemi o stromech, ptácích 

a hmyzu na naší zahradě. 

Postavili jsme také „broukoviště“ – úkryt 

nejenom pro hmyz, ale i pro různé drobné 

obratlovce. Je ale potřeba, aby hmyz měl 

dostatek klidu, aby se mohl zahnízdit. Proto 

platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ vstupu na klády v areálu 

broukoviště a manipulace s nimi. Neničte ani 

hmyzí hotel, Opakovaně se stalo, že někdo 

vytahal obsah některých přihrádek domečku 

pro hmyz. Tím, že tento úkryt ničíte, zabíjíte i jeho obyvatele. 

Dále postupně přeměňujeme záhony kolem pískoviště na takzvané 

motýlí záhony. To znamená, že na ně a sázíme rostliny, které budou 

svými květy motýly lákat. Proto je třeba, abyste neničili ani záhony, 

jak se stále děje. Neběhejte po nich a neničte, co vaši starší 

spolužáci se svými učiteli vytvořili. 

Těšíme se, že v předvánočním týdnu potkáme a zaznamenáme 

společně velký počet ptačích návštěvníků. 

Děkujeme, Ivan Hoza a Kateřina Tichá – vaši učitelé a zároveň 

zakládající členové Českého svazu ochránců přírody Pardubice – 

základní organizace ČSOP. 



Školní noviny ………………………………………………………. listopad 2016 

5 
 

    

 

 

 

Logická olympiáda 

V pátek 4. listopadu proběhlo krajské kolo soutěže Logická olympiáda. 

Naši školu reprezentovalo celkem 7 borců. Z prvního stupně Veronika 

Pavlatová a Ondřej Král z 5.A a ze třídy 5.B Barbora Němečková a 

David Dušek. Z druhého stupně byli všichni tři reprezentanti ze třídy 

9.B – Hana Jadrná, Jakub Šternberský a Ondřej Lebeda.  
 

Všichni byli úspěšní, nejlépe dopadl Jakub Šternberský, který 

vybojoval 2. místo a postup do celostátního finále, které proběhlo  

28. listopadu v Míčovně Pražského hradu. 
 

Kategorie A (2. – 5. ročník ZŠ) - 40 účastníků 

Pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil 

11. – 12. Němečková Barbora 5.B 73.75 

11. – 12.  Pavlatová Veronika 5.A 73.75 

13. – 14.  Dušek David 5.B 68.75 

21.  Král Ondřej 5.A 50.00 

 

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia) – 

45 účastníků 

Pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil 

2. Šternberský Jakub 9.B 97.78 

19. – 20. Lebeda Ondřej 9.B 58.89 

25. – 26.    Jadrná Hana 9.B 45.56 

 

V celostátním kole se Jakub Šternberský umístil ve své kategorii 

na skvělém 38. místě z celkového počtu 64 účastníků. 

 

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy! 
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Dalším velkým úspěchem je pro naši školu výsledek soutěže Zelený 

Pardoubek, kterou vyhlašuje vždy jednou za dva roky krajský 

koordinátor EVVO Ekocentrum Paleta spolu s Pardubickým krajem. 

V rámci této soutěže je hodnocen přístup školy (jejích zaměstnanců i 

žáků) k životnímu prostředí. 

 

Naše škola se v kategorii základních škol umístila na 11. místě a na 

celkovém 15. Zároveň jsme získali titul Ekologická škola Pardubického 

kraje 2. stupně. 
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Byla jednou jedna kobyla. Byla obyvatelkou Přibyslavi. Bydlela v malém 

příbytku u louky.  

 

Na louce rostly byliny, ke kterým se pravidelně chodil napást býk. A 

tak se stalo, že se skamarádili. Býk měl byt uprostřed města, kde 

vlastnil obchod s nábytkem.  

 

Každou středu se v 11 hodin setkávali v restauraci U bystré lišky.  

Stalo se to pro ně takovým obyčejem. Jednou jim však řekl jeden 

jelen, že jsou jen obyčejný dobytek. To býka rozzlobilo tak, že se 

chtěl s jelenem bít. Kobyla ho naštěstí zarazila.  

 

Od té doby chodí do jiné restaurace, do restaurace U králíka Zbyňka 

a křečka Zbyška.  A tak se mají dobře a v Přibyslavi žijí dodnes.   

 

 

 
 

Zuzana Matějová 
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V úterý 8. listopadu nás kluci z 5. tříd reprezentovali na turnaji ve 

florbalu. Za družstvo Svítkovští draci nastoupili Matěj Pišček, Matěj 

Kopa, Martin Milichovský, Filip Uhlíř, Jan Karlovský, David Dušek, 

Jakub Novotný, Ondřej Benda, Matyáš Kaninský, Matěj Šťastný a 

Ondřej Král. V souboji s družstvy dalších 6 základních škol vybojovali 

krásné 2. místo. 
 

 

 

Florbal 

Florbal je kolektivní halový sport. Hraje se na hřišti o rozměrech 

40×20 metrů s lehkým dutým plastovým míčkem. Hráči při hře 

používají speciální florbalové hole (tzv. florbalky) a snaží se vstřelit 

protivníkovi gól. Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají pouze svým 

vlastním tělem, zejména rukama a nohama. Florbal začíná být čím dál 

populárnější. Snad pro svou nenáročnost a zároveň atraktivitu se 

florbal v ČR brzy zabydlel. V Praze se koná několik největších 

mezinárodních turnajů, např.: Czech Open, Prague Games. V Brně 

Hummel Cup Open Game. 

Konalo se již devět ročníků mužského mistrovství světa, přičemž 

sedmkrát vybojovalo vítězství Švédsko a dvakrát Finsko.  

 

Jana Červenáková 
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… loňské 3.A 
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Český Šternberk - Posázavský pacifik  

 
Já a moje rodina jsme nastoupili do vlaku v Ledči nad Sázavou a jeli 

jsme okolo řeky Sázavy. Cestu vlakem lemovala dlouhá a velká skála a 

projížděli jsme mnoha tunely. Byla to krásná krajina, krásné vesničky. 

Když jsme dorazili do místa určení, což byl Český Šternberk, nemohli 

jsme vynechat prohlídku hradu a hradní hladomorny. 

O prázdninách jistě všichni uvítáte procházku podél řeky, můžete se i 

vykoupat a pozorovat vodáky, kteří řeku Sázavu milují.   

 

Toto je celodenní výlet, který doporučuji.   

 

 

Na obrázku vidíte skálu a původní vlak a vagony.           

 

Ondřej Huňáček 
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Kočičí jezero – 3. kapitola 
 

Co mám teď dělat? Vyndat kočku jakoby nic? Těžko! A jak si mám 

tedy vyndat věci?! Ach jo. Pak mě něco napadlo. „Paní učitelko, můžu 

na záchod?“ zeptala jsem se.  

„Ale jistě.“ Uf. „Ale proč s sebou táhneš tu aktovku?“ 

„No, ehm, víte, já…“ uvažovala jsem, co mám říct. „Mám tam speciální 

toaletní papír.“ Hned jak jsem to dořekla, celá třída se začala smát. 

„Ehm, ehm,“ řekla učitelka, „ale proč tam taháš tu tašku – a bez 

legrace!“ 

Najednou mě něco napadlo. „Má kamarádka z 5.A mi půjčila sešit a já 

jí ho zapomněla vrátit. A potřebuje ho zrovna tuhle hodinu.“ Je to 

sice neuvěřitelné, ale zabralo to. Odešla jsem směrem k 5.A, abych 

nevypadala podezřele. Letěla jsem pak na záchod doopravdy. 

V kabince jsem vyndala Moniku z tašky a řvala na ni: „Proč jsi mi 

proboha vlezla do tašky? Víš jaký budu mít průšvih?“ 

„Promiň, ale já nechtěla zůstat u vás v šuplíku…“ 

„Psst,“ přerušila jsem ji. Něco jsem slyšela. Otevřela jsem dveře 

kabinky a ty dveře praštily Kláru. Jednu holku z naší třídy. Musela nás 

špehovat. „Co tu děláš?“ zeptala jsem se. 

„Jjjjá jdu na to, é, záchod.“ 

„To ti tak budu věřit…“ řekla jsem. „Vím moc dobře, že jsi nás 

špehovala!“ 

„No jo, uznávám,“ přiznala. „Jak to, že ta kočka mluví? A proč jí říkáš 

Moniko? A kde je vlastně opravdová Monika?“ 

„Hele, to je na delší vyprávění, sejdeme o přestávce před třídou, jo?“ 

Přikývla. 

„Ale počkej, není to divné, tahat kočku do třídy?“ 

„To máš pravdu, je.“ 

„Napadlo mě, že bych ji mohla dát k sobě do skříňky. Ty máš skříňku 

s Lukášem a já ji mám s Monikou! A ta přeci dnes chybí.“ 
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„Dost dobrý nápad.“ Podala jsem jí kočku. Tím mně tak akorát 

připomněla to, že mám skříňku s Lukášem. Nesnáším losování! 

 

29.5. 

Včera jsem Kláře všechno pověděla a řekla mi, že by mi s ní mohla 

pomoct! A to, aby se Monika proměnila zpátky, tedy asi díky nějakému 

lektvaru, tak s tím mi taky pomůže. Moniku budu nosit do školy a 

budeme ji nechávat u Kláry ve skříňce. Už jsme jí to tam pěkně 

zařídily.   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Zuzana Matějová 
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Milujete kočičky? 

 

Kdo by neměl rád kočky. Mazlí se s námi, hrají si s námi, jsou to naše 

kamarádky. Ale přitom si zachovávají svou svobodu a nezávislost.  

Kočka domácí je průvodcem člověka. Slouží mu jako lovec myší. 

V každém domě, v každé stodole je kočička potřeba. 

Kočka domácí má vynikající zrak, sluch a čich. Vidí i v šeru a očička jí 

krásně světélkují, protože její oči odrážejí dopadající světlo. 

 
O kočičky se musíme pečlivě starat. Potřebuje svůj pohodlný pelíšek, 

hračky, škrábadlo, šplhadlo a nesmíme zapomenout ani na správný 

kočičí záchod. Kočička musí mít přece neustále plnou misku a různé 

dobrůtky.  

Co dáte vaší kočičce k Vánocům? 
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Pomocí dat pod křížovkou doplňte do křížovky jména, která mají 

v uvedená data svátek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 18. SRPNA 

2. 4. ČERVNA 

3. 17. BŘEZNA 

4. 5. PROSINCE 
 

 

 

 

5. 20. ÚNORA 

6. 12. LEDNA 

7. 19. LISTOPADU 

8. 20. ŘÍJNA 

Řešení z minulého čísla časopisu: 

9 7 4 1 6 2 8 3 5 

5 2 6 3 9 8 7 1 4 

8 1 3 5 4 7 9 6 2 

1 4 9 6 2 3 5 8 7 

7 5 2 4 8 1 3 9 6 

3 6 8 7 5 9 4 2 1 

6 9 1 8 7 5 2 4 3 

2 3 5 9 1 4 6 7 8 

4 8 7 2 3 6 1 5 9 

 

Ondřej Lebeda 
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Lyžař přijíždí do hotelu, kde pravidelně bydlí. Recepční: „Račte si 

přát pokoj číslo třicet sedm jako posledně?” 

„Samozřejmě.” 

„Snídaně a večeře jako posledně?” 

„Samozřejmě.” 

„A budete si přát, aby vás také odvezli do stejné nemocnice jako 

minule?” 
 

Dva sněhuláci. 

První: „Podívej, chumelí.” 

Druhý: „To je otrava, ale alespoň nám padají náhradní díly.” 
 

„Jedete lyžovat? A kde máte lyže?” „Loni jsme je tam někde nechali 

v závěji.” 
 

 „Mamí, podívej, jakého máme sněhuláka!” 

„No ten je nádherný, a jak to, že mu drží tak pěkně ručičky od těla?” 

„No to je tím, že jsme do něj zaplácali tatínka, jak jsme ho našli 

zmrzlého na zahradě.” 
 

„Lékař mi tvrdil, že mám vlohy pro lyžování.” „Jak to poznal?” 

„Prý mi rychle srůstají kosti.” 
 

„Tati, už mě to sáňkování nebaví.” „Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, 

nenaříkej a táhni mě zase nahoru!” 
 

Zimní plískanice, a manželka za volantem povídá manželovi: „To je 

dneska smog, že není vidět na krok.” „Když si sundáš ten igelit z 

předního okna, třeba se vyčasí.” 
 

Kurz lyžování se skládá ze tří částí. Za prvé - připnout si lyže, za 

druhé - spustit se po svahu, a za třetí - naučit se chodit o berlích. 
 

     Adéla Sehnoutková, Ester Zavadilová 
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Anna Danihelková, Tereza Hatlapatková, Adéla Rýznarová 


