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Přeplněné obchodní domy, Vánoce za rohem. A to ještě není sníh. Asi 

se nám blíží další Vánoce bez sněhu, další lítání jen v kalužích. Blíží se 

rozsvícení vánočního stromečku a přípravy na vánoce - pečení cukroví 

další vánoční povinnosti, vánoční zvyky.  

Já se o vánocích těším nejvíce na pohádky a na co vy?? Je to jeden 

ze svátků, kde se u stolu sejde celá rodina a povídá si o všem, co je 

jen napadne. Je to taky čas, kdy se na malou chvíli rozloučíme 

s našimi kamarády ze školy a jsme jenom s rodinou.  

Jediné, co nemám ráda na Vánocích, je vánoční úklid, jak já tomu 

říkám – generálka. Je to u vás stejné??? Doufám, že si ten zbytek 

času do Vánoc ve škole užijete a přeji vám, aby byly hezké a 

samozřejmě ať se vám toto číslo časopisu líbí.  

 

Jana Dvořáková 
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1. – 8. 11. si deváťáci ověřovali své znalosti ve SCIOtestech 

2. 11. navštívily děti ze 3.A městskou knihovnu 

3. 11. se žáci osmých tříd podívali do historického města Krakow a 

bývalého koncentračního tábora u polského městečka Osvětim 

7. 11. nás kluci z prvního stupně reprezentovali ve florbalovém turnaji 

ČEPS CUP 

9. 11. navštívili šesťáci planetárium v Hradci Králové 

10. 11. si osmáci a deváťáci vybírali z nabídky středních škol na 

výstavě SCHOLA BOHEMIA v pardubickém Ideonu 

13. 11. Se osmáci seznámili s procesem čištění odpadních vod na ČOV 

v Přelouči 

16. 11. se děti ze 4.A vypravily do Krajské knihovny v Pardubicích 

16. 11. vyrazili šesťáci na dějepisnou exkurzi do Všestar 

23. a 24. 11. jsme sbírali starý papír 

30. 11. se deváťáci blíže seznámili s nebezpečím onemocnění AIDS 
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23. - 24. 11. 2017 
třída počet 

žáků 

účast  % 

účasti 

pořadí 

podle 

účasti 

počet 

kg/žáka 

pořadí 

dle 

počtu 

kg/žáka 

počet 

kg 

nejlepší 

třídy 

1.A 26 16 61,54% 7 10,73 15 279,00 10. 

1.B 26 17 65,38% 5 29,38 4 764,00 4. 

2.A 26 24 92,31% 2 42,56 1 1106,50 1. 

2.B 28 15 53,57% 9 15,96 10 447,00 8. 

3.A 28 18 64,29% 6 33,73 2 944,50 3. 

3.B 27 22 81,48% 3 19,22 7 519,00 5. 

4.A 28 28 100,00% 1 31,96 3 895,00 2. 

4.B 27 13 48,15% 11 11,06 14 298,50 12. 

4.C 23 7 30,43% 18 17,09 8 393,00 15. 

5.A 28 14 50,00% 10 10,45 16 292,50 14. 

5.B 29 16 55,17% 8 23,48 5 681,00 6. 

6.A 22 16 72,73% 4 13,73 12 302,00 7. 

6.B 24 9 37,50% 14 22,79 6 547,00 9. 

7.A 21 9 42,86% 12 11,24 13 236,00 13. 

7.B 22 8 36,36% 15 16,23 9 357,00 11. 

8.A 20 5 25,00% 19 10,35 17 207,00 19. 

8.B 21 8 38,10% 13 6,57 19 138,00 17. 

9.A 23 8 34,78% 16 7,67 18 176,50 18. 

9.B 27 9 33,33% 17 14,15 11 382,00 16. 

Celkový počet kg 8965,50   

Nejlepší sběrači: 
    1. místo Dominik Jaroška, 1.B 323 kg 

 2. místo Tereza Dvořáková, 2.A 297 kg 

 3. místo Ondřej Benda, 6.B 236 kg 

 Losování o 4. a 5. místo proběhlo ve čtvrtek 30. 11. 2017.  

Vylosovaní byli Zdeněk Blažek ze 3.B a Tomáš Netušil z 9.A.  

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. 
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Ve čtvrtek 16. listopadu jsme se my, šesťáci, vypravili do pravěku. 

Navštívili jsme archeopark ve Všestarech, kde je postavená replika 

pravěké vesnice. Podívali jsme se, jak pravěcí lidé bydleli a vyzkoušeli 

jsme si i některé jejich činnosti. Na místě jsem se zeptala svých 

spolužáků, co a jak se jim líbí. 

David: „Moc se mi líbilo promítání.“ 

Karolína: „Je to tu super, škoda, že tu nemůžeme být dýl.“ 

Mareček: „Moc se mi líbilo akvarium.“ 

Ema: „Líbily  se mi jeskyně.“ 

Verča: „Zkoušení nástrojů.“ 

Denča: „Líbí se mi tu hodně, protože mám ráda dějepis.“ 

Paní učitelka: „Moc se mi tu líbí, pro děti je to ideální.“ 

Eliška: „Líbilo se mi házet oštěpem.“ 

Simona: „Je to tu krásné, určitě se sem někdy vrátím.“ 

Zuzka: „Podzemní chodby byly zajímavé.“ 

Ondřej P.: „Je to tu super.“ 

 

Klára Mejtská 
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… angličtina v 5.B 
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Zeptaly jsme se dětí z družiny B, co se jim v družině nejvíce líbilo 

v měsíci listopadu. 

Ondra: „Byli jsme v divadle a líbil se mi tam velký drak.“ 

Vikča: „Jeli jsme do divadla a byla tam velká zábava.“ 

Honza: „Mně se líbilo v divadle, jak tam hezky zpívali.“ 

Adam: „Líbilo se mi, jak jsme byli v divadle a jak tam hráli na kytaru.“ 

Anička: „Líbilo se mi na stopované. Hledání kartiček byla legrace.“ 

Šarlotka: „Hezká byla stopovaná. Plnili jsme úkoly.“ 

Tomášek: „Stopovaná byla zábavná, sbírali jsme různé kartičky 

s úkoly.“ 

Filípek: „Moc se mi líbila stopovaná, protože jsme vyhráli.“ 

Anna Danihelková, Ester Zavadilová, Adéla Sehnoutková 
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KARATE 

Karate vzniklo na ostrově Okinawa. Tento sport založil Gichin 

Funnakoshi. V tomhle sport se tzv. páskuje, to je, že po minimálně 

dvou měsících (pokud je na to ten člověk připraven) splníte potřebné 

zkoušky a můžete získat další pásek. Barvy pásků jsou hodnoceny 

podle znalostí a jdou za sebou podle barev: bílá, žlutá, zelená, 2x 

fialová, 3x hnědá, 10x černá. Karate je rozděleno na dvě hlavní části. 

Na kumite a kata. 

Kumite  je trénink a zároveň jeden ze tří částí tréninku karate, zbylé 

dvě jsou kata a kohino. 

V této části karate se trénuje proti protivníkovi. Za kop na tělo jsou 

dva body, kop do hlavy jsou tři body a za úder rukou je jeden bod. 

Kata je stínový způsob nácviku boje. Slouží k nácviku obratů, 

přechodů mezi postoji, samotné chůzi v postoji a procvičení techniky. 

Každá kata má přesně daný obsah, délku i fázování. Každá kata začíná 

i končí úklonou, až na výjimky dvě. Jde o stínový způsob boje s 

několika imaginárními soupeři. Před zavedením kumite to byl jediný 

způsob nácviku boje. Slouží k nácviku obratů, přechodů mezi postoji, 

samotné chůzi v postoji a procvičení technik. Každá kata obsahuje 

dvě kiai (výkřik znamenající maximální nasazení) a začíná obrannou 

technikou. V katě se hodnotí projev, důrazné a správné techniky a 

postoje. 

Tereza Hatlapatková - Terka dělá karate půl roku.  Chodí do klubu 

Lions Pardubice. Má bílý pásek, ale už v prosinci bude páskovat na 

žlutý. Trénuje 4x týdně. Karate sice dělá jen půl roku, ale už jezdí na 

závody a nejlepší umístění bylo 1. místo. Teď nedávno byla na 

mistrovství Evropy a tam se umístila dvakrát třetí. Jejím cílem je 

dostat na další mistrovství Evropy.   

My Terezce držíme palce 

               Adéla Hrubešová 
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Daniel Andrle chodí na zajímavý kroužek. Kulečník, jak sám říká, je 

sport, který hrávají v dnešní době i mladí lidé, ale většina lidí si tento 

sport představí jako zálibu starších mužů. 

Ani já jsem nemohla uvěřit tomu, když mi řekl nejenom, že se tomu 

věnuje spousta mladých lidí, ale dokonce ženy nebo holky od 15 let.  

Nevěděla jsem také, že se v kulečníku konají i oficiální závody. Nejen 

čeští příznivci tohoto sportu se sjíždí v různých koutech světa.  

Já osobně se klaním před lidmi, kteří tento sport pochopí. Několikrát 

jsem se marně pokoušela kulečník hrát, ale tu přesnost nezvládám. 

Dan s tímto sportem začal potom, co musel ze zdravotních důvodů 

odejít s kinballového týmu.  

Kulečník ke kinballu nemá moc 

blízko, a proto mu držme palce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Dvořáková 
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Eliška Zlámalíková ze třídy 7. B chová užovky červené. Jmenují se 

Bulíček a Bulíčková a je jim 2,5 roku.  

 Jak tě napadlo pořídit si užovky? 

Jednou jsem hlídala užovku bratrancovi. Užovky se mi moc líbily, a 

tak jsem si dvě koupila. 

 Co jim dáváš za jídlo? 

Myši. Jednou za měsíc dostane každý had dvě myši. 

 V čem se hadi chovají? 

V teráriu.  

 Přezimují hadi? 

Hadi nepřezimují. Alespoň ne ti naši. 

 Jak vypadá každodenní péče o užovku? 

Každý den jim dávám čistou vodu, když tam mají bobky, tak je 

vyčistím. 

 Jsou užovky vhodné pro začínající chovatele? 

 Ano, náročné nejsou. 

 Chtěla bys říct o užovkách nějakou zajímavost? 

Jsou to škrtiči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška nechová jenom hady. Chová taky kotě, které se jmenuje Čertík, 

a jsou mu čtyři měsíce. 

 Jak jsi vlastně ke kotěti přišla? 

Bylo toulavé. Moje teta zachraňuje kočky a našeho Čertíka našla 

v zavázané igelitové tašce spolu s jeho bráškou. 
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 Reaguje kotě na jméno? 

Ne, ale třeba začne. 

 Co mu dáváš k jídlu? 

Granule a kapsičky. 

 To kotě je domácí nebo ho pouštíš i na zahradu? 

Nechávám ho doma, protože se o něj bojím. 

 Má nějakou oblíbenou hračku? 

Skákacího pavouka. 

 Stačí ti jedna kočka nebo bys jich chtěla víc? 

 Nechci, více koček bych asi nezvládla. 

 Je kotě vhodné pro začínající chovatele? 

Ne, kotě vyžaduje hodně času a pozornosti. 

 Zlobí tě kotě někdy? 

V noci mě budí, šťouchá do mě tlapkou, a když nejsme doma, tak se 

věší na záclony a rozkousává kytky. Snažila jsem se je dát na 

nedostupné místo, ale Čertík se dostane snad kamkoliv. 

 Jaké věci potřebuješ, abys mohla chovat kotě? 

Škrabadlo, hračky, misku na jídlo a na vodu a kočičí záchod.  
 

 

 

 

Zuzana Matějová 
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KOUPÁNÍ 

Vždy, když přijde v denním rozvrhu na řadu koupání, snažím se 

zachovat klid a chovat se normálně pokud nejde o cachtání v bazéně. 

Já koupání totiž hrozně moc nesnáším. Vždycky se musím celý 

vydrhnout mýdlem a po té usilovné snaze vydrhnout každý záhyb na 

mém těle, to všechno zase spláchnout vodou. Pořád se snažím být jako 

člověk, ale tady mi to trochu vázne… 

 

To je jako jednou, když byla zima a musel jsem se koupat, i když 

to bylo doma a ne venku. A přitom to bylo v teplé vodě! Maminka 

Adélky na mě zavolala a já jsem dělal, že neslyším a šel jsem si číst 

noviny. Maminka na mě zavolala podruhé a já jsem zase dělal, že 

neslyším a dál jsem si četl noviny. Potřetí na mě opět zavolala, a 

tentokrát mě šla dokonce hledat.  

 

Já jsem začal utíkat po celém domě i zahradě. Běhal jsem 

nahoru a dolů, do pravých dveří i do levých, venku ve sněhu i na silnici 

mezi auty. Doběhl jsem do prádelny, schoval jsem se do pračky a 

čekal, až si to maminka s tím koupáním rozmyslí. Jenže ona mě pořád 

hledala. Asi po deseti minutách vešla do prádelny a hledala snad na 

všech místech kromě pračky. Nakonec, když už chtěla odejít, napadlo 

ji, že by mohla tu pračku zapnout. Namačkala tam pár čudlíku a 

stejně si mě nevšimla. Do pračky se napustila voda, ale naštěstí jenom 

tolik aby se tam dalo dýchat. Po tom všem točení a motáním si myslím, 

že jsem byl vykoupaný až, až. Po tomhle zážitku se mi ještě míň chce 

koupat. Na tenhle den velmi nerad vzpomínám a nechci, aby se ještě 

někdy opakoval. 
 

Tereza Hatlapatková 
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ROZHLEDNY PARDUBICKÉHO KRAJE 

Rozhledna Bára 

Rozhledna Bára je známá svým 

atypickým vzhledem. Konstrukce je do 

tvaru  trojbokého komolého jehlanu. 

Rozhledna se nachází ve městě Chrudim. 

Bára má výšku 25,7 m. Pohled na krajinu 

kolem a krásné husté lesy Chrudimska je 

překrásný hlavně pro milovníky přírody. 

K rozhledně patří i lanový park, který je určen pro všechny věkové 

kategorie. Děti se tu rozhodně nudit nebudou. 

Otevírací doba: 

Duben - říjen         OTEVŘENO 

Listopad - březen   ZAVŘENO 

 

Andrlův Chlum  

Andrlův Chlum je vrch v okrese Ústí nad Orlicí 

Pardubického kraje. Leží asi 2 km jihozápadně od 

města Ústí nad Orlicí. 

Na vrcholu Andrlova Chlumu stojí železná 

rozhledna Stříbrná krasavice, vysoká 50 metrů.  

Rozhledna trošku připomíná telefonní vysílač, ale 

když přistoupíte blíže, všimněte si její složité 

konstrukce a pochopíte. 

Za pěkného počasí je z rozhledny vidět Králický 

Sněžník, Orlické hory, Krkonoše a Českomoravská vrchovina. 

Otevírací doba: 

Leden - únor   úterý - neděle    10:00 -  17:00     

Březen – říjen  pondělí - pátek zavřeno          

Listopad – prosinec sobota – neděle 10:00 - 17:00       

    

                                                                                                                                                                                              



Školní noviny ………………………………………………………. listopad 2017 

13 
 

Rozhledna Borůvka 

Borůvka je název rozhledny postavené u 

obce Hluboká na Chrudimsku. Název je 

odvozen od jména návrší, kterému se 

říká Borek nebo Na Borůvčí.  

Celková výška rozhledny je 18,5 m. Svou 

konstrukcí se vymyká běžnému vzhledu a 

provedení rozhleden a patří k 

nejzajímavějším a nejkrásnějším 

stavbám svého druhu v širokém okolí. 

Z Borůvky lze vidět hrad Rychmburk, 

Skuteč, Železné hory, Chrudim a 

Pardubice. Při dobré viditelnosti lze 

spatřit Orlické hory anebo i Praděd. V jejím sousedství je také 

přírodní park Údolí Krounky a Novohradky. 

Otevírací doba: 

Duben, říjen  sobota, neděle 10 - 16 hodin 

Květen, červen, září denně 10 - 16 hodin, pondělí zavřeno  

Červenec, Srpen denně 10 - 17 hodin, pondělí zavřeno   

 

Rozhledna Strážný vrch na Hřebečském hřbetu 

 Rozhledna se nachází v okresu Svitavy. Je 

vysoká 17m. Rozledna je malá, ale je známá 

především svým vzhledem. Její vzhled kapku 

připomíná tvar panelákového domu. 

Když se rozhlédneme, spatříme severní část 

Boskovické brázdy s Moravskou Třebovou a 

Pastviskem, dále Zábřežskou vrchovinu s 

Lázkem, část Orlických hor (Suchý vrch, 

Buková hora), za dobré viditelnosti Králický 

Sněžník, dále je vidět Podorlicko s Lanškrounem. 

Otevírací doba:                                   

rozhledna je volně přístupná  
 

Eliška Martinková 
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V listopadu jsme pekli jablečný mřížkový koláč.  

Nachystejte si na těsto 2 hrníčky hladké nebo 

polohrubé mouky, 1 hrníček moučkového cukru, 

½ prášku do pečiva, ½ Hery, 2 vajíčka, 1 

vanilkový cukr a špetku soli. 

Na náplň 4 velká jablka, máslo, 2 lžíce cukru, 1 

citrón. 

 

Postup:  

Z mouky, moučkového cukru, vanilkového cukru, 

prášku do pečiva, másla, 1 vejce a 1 žloutku a 

špetky soli připravíme vláčné těsto. těsto dáme 

odležet do ledničky. Jablka oloupeme a nakrájíme 

na kostičky. Na kousku 

másla zkaramelizujeme 

krystalový cukr, přidáme jablka a krátce 

podusíme. Nakonec přidáme trošku citronové 

šťávy. 

Větší část těsta vyválíme na placku a vložíme 

do koláčové formy (těsto pokrývá i boky 

formy). Na těsto navršíme náplň. Ze zbylého 

těsty vyválíme válečky, ze kterých vytvoříme 

na náplni mřížku. Mřížku potřeme zbylým bílkem a pečeme v troubě 

při 180oC dozlatova. 
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Barbora Panošová 

Barevné ponožky 

Jednoho dne šel tatínek do práce ještě za tmy a potřeboval ponožky. 

Ví, že má v šuplíku 32 červených ponožek a 32 modrých ponožek. Levá 

a pravá ponožka jsou k nerozeznání. Je bohužel taková tma, že barvu 

nelze rozeznat a maminka ještě spí, tak jí nechce budit světlem. 

Začne brát tedy ponožky po tmě. Kolik jich musí nejméně vytáhnout, 

aby měl jistotu, že až se na ně podívá, bude mít stejný pár? 

 
Řešení: Musí vytáhnout minimálně tři ponožky. 

Vysvětlení: První ponožka bude mít barvu X. Druhá ponožka může mít barvu X nebo Y. A třetí ponožka také 

bude mít barvu X nebo Y. Možnosti jsou tedy následující: 

XXY   XYX XYY XXX 

Více možností být nemůže a v každém z těchto čtyř výběru jsou minimálně dvě barvy (písmena) stejná. Stačí 

tedy tři ponožky. 
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Zákazník: „Poraďte mi nějaký účes.“ Holička: „A co třeba účes Ferda 

Mravenec?“ Zákazník: „A jak vypadá?“ 

Holička: „Vidím, že máte na hlavě tři vlasy, tak já bych vám jeden 

vytrhla a ze dvou udělala tykadla.“ 

 

Víte, co dělá lenochod, když hoří les?  

Hoří taky. 

 

Maminka Pepíčkovi říká: „Hele, koukej už spát!“ 

Pepíček odpoví: „Jak mám koukat, když mám spát?“ 

 

„Mami, víš kolik pasty je v zubní pastě?“ 

„Nevím“ 

„Já to vím. Od gauče až k televizi.“ 

 

Pepíček říká: „Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z 

matematiky.“ 

„Opravdu?“ 

„Ne, jenom si to představ.“ 

 

„Pepíčku, proč dáváš té slepici žrát čokoládu?“ ptá se maminka. 

Pepíček odpoví: „Aby snášela kinder vajíčka!“ 

 

Paní učitelka vypráví dětem: „Říkáme, že kočička se okotila, kravička 

se otelila. Povězte mi, děti, další příklad.“ Lukáš se přihlásí: „Žralok se 

ožral!“ 

 

Adéla Sehnoutková 
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Nela Sedláčková 
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