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Páni, vážně už je za námi listopad? Tenhle rok je docela zima, 

nemyslíte? Listy ze stromů opadaly a sníh už taky párkrát spadl na 

zem.  

Někdy si až říkám, že ten čas moc letí, někdy se říká, že plyne jako 

voda. Třeba jako voda v Bylance kousek od naší školy. Nejrychleji mi 

čas ubíhá, když jsem s kamarády. Vám taky?  Někdo si chodí někam 

sednout a popovídat, někdo zase běhá společně s nimi po hřišti.  

My ze školního časopisu jsme každopádně rádi, že jste si našli čas 

přečíst si náš časopis. Doufám, že ho nečtete při hodině pod lavicí. 

Jestli ano, tak honem zavřít a poslouchat! 

Jana Dvořáková 
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31. 10. 2018 byli oceněni nejlepší žáci Pardubic, mezi nimi byla trojice 

našich loňských reprezentantů v Eurorebusu Junior – J. Jadrný, S. 

Hatlapatková a J. Mocek 

1. 11. se děti z 5.A vyrazily zdokonalovat na dopravní hřiště, děti ze 

4.A navštívily knihovnu 

2. 11. si žáci osmých a devátých tříd vybírali svou budoucí školu na 

burze středních škol a učilišť v Ideonu 

6., 19. a 20. 11. jsme se v tělocvičně učili základy sebeobrany  

7. 11. začali deváťáci ověřovat své vědomosti ve srovnávácích 

národních zkouškách SCIO 

7., 9. a 12. 11. proběhly v šestých, sedmých a osmých třídách 

programy sdružení SEMIRAMIS 

12. 11. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády 

15. 11. navštívili osmáci v rámci chemické exkurze Čistírnu odpadních 

vod v Přelouči 

21. 11. se druháci učili správně pečovat o své zuby 

22. 11. se do knihovny vypravila 5.A 

23. 11. se šesťáci ve Všestarech seznamovali se životem v pravěku 
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V pondělí 19. listopadu navštívili 

žáci osmých tříd protidrogový vlak. 

Po příjezdu na nádraží jsme byli 

rozděleni do tří skupin, což bylo 

skvělé, protože nás nebylo ve 

skupině moc, takže jsme dobře 

slyšeli. Protidrogový vlak - možná si 

řeknete: „Nuda!“ Narovinu, tohle 

jsem si nejdřív říkala i já. Nejprve jsme dostali vodu nebo čaj a bylo 

nám vysvětleno, jak důležité je pravidelně jíst a pít.  

Poté nám velice milý průvodce vysvětlil, že protidrogový vlak není jen 

o drogách, ale celkově o závislostech. Postupně jsme procházeli 

vagóny, kde jsme se vždy podívali na krátký film a do pracovních listů 

jsme zapsali, jak bychom se rozhodli řešit danou situaci. Například 

kdyby nám někdo nabízel drogu či cigaretu.  

Celý program totiž probíhal formou hry, což je pro nás lepší a 

zábavnější a řekla bych i prospěšnější. Na konci programu nám bylo 

vysvětleno, že závislost vzniká z malého problému.  

Podle mě je protidrogový vlak skvělý projekt, který dává lidem našeho 

věku správný směr, i když je smutné, že celý program je podle 

skutečnosti.  

                        

 

 

Jana Dvořáková 
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Ve třetím listopadovém týdnu navštívili prvňáčci Svíčkárnu RODAS 

Šestajovice. Firma má několik výrobních dílen – svíčkárnu, 

pastelkárnu, čokoládovnu, mýdlárnu, knoflíkárnu a pochlubit se může  

i Perníkovou chaloupkou. 

 

My jsme letos zavítali do pastelkárny, kde si děti odlévaly voskovky a 

obarvily svíčku  polevou „STARWAX“.  Následné balení výrobků do 

celofánu povýšilo dílko na nevšední dárek. 

 

Majitelům a zaměstnancům firmy bychom chtěli srdečně poděkovat 

za neobyčejné nádherné dopoledne. 
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Florbal 

Dne 21.listopadu se chlapci osmých a devátých tříd zúčastnili 

florbalového turnaje základních škol.  

Bylo to okresní kolo a bohužel se nedostali do krajského kola. I přes 

velké úsilí chlapci jednou prohráli a dvakrát remizovali, což není zas 

tak špatné. Remizovali s Opatovicemi nad Labem a Polabinami III 

obojí 2:2. 4:3 prohráli s Ohrazenicemi. Všem zúčastněným děkujeme. 

 

 

Sebeobrana 

Celkem čtyřikrát do roka ob týden probíhají v naší škole kurzy 

sebeobrany.  

Žáci, podrobněji druhé, čtvrté a osmé třídy, v hodinách tělocviku 

dělají různé cviky, aby, když je někdo napadne, se alespoň pokusili 

ubránit.  

Ale jak říká učitel sebeobrany, který k nám do školy chodí, vždycky 

je lepší co nejdřív utéct, než se dostat do nějakého konfliktu! 

 

Tereza Hatlapatková                                                                                               
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V listopadu jsme se zeptaly dětí z družiny A a B na program Jeden za 

všechny, všichni za jednoho a na výlet do svíčkárny. 

 

O čem byl program Jeden za všechny, všichni za jednoho? 

Tom: „Hráli jsme tam hodně her.“ 

Žaneta: „Měl nás naučit spolupráci s kamarádem.“ 

Elen: „Program byl o tom, abychom si pomáhali.“ 

 

Jaké hry jste hráli? 

Terezka: „Jedna hra se jmenovala jeřáb a v této hře jsme stavěli 

budovy z kostek. Hrála se ve dvojicích.“ 

Mája: „Hráli jsme hru a ta se jmenovala hra na nemocnici.“ 

Zdenda: „V jedné hře jsme museli dělat tvary z provazů.“ 

Tomáš: „Další hra byla hodně o spolupráci s kamarádem, protože jsme 

chodili po laně.“ 

Eli: „Hru na podzim.“ 

Anetka: „Hra se jmenovala mačkání palců.“ 

 

Co všechno jste dělali ve svíčkárně?  

Mája: „Namáčeli jsme svíčky do barev.“ 

Natálka: „Dělali jsme voskovky ve tvaru zvířátek.“ 

Elen: „Viděli jsme i živá zvířata.“ 

Anetka: „Vyráběli jsme voskovky tak, že jsme nalili vosk do 

formiček.“ 

Mája: „Mohli jsme si tam něco koupit.“ 

Dominik: „Nalévali jsme barevný vosk do takového kolečka.“ 
 

                                                                                                  

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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Co byste poradili dětem, aby dělali, místo toho, aby se nudily? 

Dominik: „Aby si hráli s hračkami.“ 

Lucka: „Mohli by se koukat na nějakou pohádku v televizi.“ 

Marek: „Hrát si s legem.“ 

Verča: „Mohli by jít na návštěvu ke kamarádce.“ 

Eliška: „Kreslit si.“ 

Lenička: „Číst si oblíbenou knížku.“ 

Honza: „Hrát na schovávanou.“ 

Anna Danihelková, Adéla Bitnarová 
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VĚDOMOSTNÍ CENTRA 
IQPARK a IQLANDIA 

Tyto dvě science centra leží v Liberci hned vedle sebe. IQPARK se 

od IQLANDIE liší tím, že je určen pro mladší děti. V těchto centrech 

se formou hry dozvíte něco o přírodovědě, fyzice, chemii, 

matematice a geografii. Spoustu pokusů si můžete vyzkoušet na 

vlastní kůži nebo můžete otestovat své vědomosti. IQLANDIA má 

v sobě ukryto ještě planetárium, kde se dozvíte i něco o vesmíru. 

 

 

 

 

VIDA! 

VIDA! je vědomostní centrum v Brně, které je určeno pro všechny 

věkové kategorie. Stejně jako IQPARK a IQLANDIA se zaobírá 

hlavně přírodovědou, fyzikou, chemií, matematikou a geografií. Zabaví 

se tady úplně celá rodina. Můžete se pokusit ustát zemětřesení nebo 

si zkusit jak namáhavá je činnost tlustého střeva. Je to jenom na vás!  
 

 

 

 

 

 

                  Tereza Hatlapatková 
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Zvířata 

 

Víte, že:  

 

… pštros má větší oko jak mozek? 

 

… kočky stráví 30% života péčí o tělo? 

 

… mládě plejtváka obrovského váží ¼ tuny? 

 

… když se žralok hodně nají vydrží nejíst půl roku? 

 

… žraloci cítí jednu kapku krve na 1 km? 

 

… velbloudi v hrbu nemají vodu, ale tuk? 

 

… nejtěžší skot váží 1 300 kg? 

 

… největší králík měří okolo 130 cm? 

 

… nejhlučnější zvíře je vřešťan? 

 

… nejvíc porozených štěňat je 24? 

 

 

 

 

 

Ester Zavadilová 
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Byl večer. Zítra se pokusíme najít nějakou možnost jak odtud ven. 

Ted už jen najít nějaké místo na přespání. Vybrali jsme si jednu 

třídu, kde jsme si každá z lavic a ze židlí vytvořily „postel“. Zatímco 

moje postel byla tvořená Z několika židlí přiražených k sobě, postele 

holek už byly důmyslnější. Sabča si vytvořila postel tím, že spojila pár 

stolů, a Ema si dokonce přinesla oblečení ze ztrát a nálezů, které 

použila jako matraci.  „Stýská se mi po domově,“ řekla Ema.  

„To mě taky,“ odpovím tiše. „Rodiče o mě musejí mít hroznej strach,“ 

řekla Sabča. 

 

Druhý den ráno jsme si šli připravit do kuchyňky snídani. „Tak co 

budeme dneska dělat?“ zeptala se Ema. „ Mám super nápad!“ usmála 

se Sabča. „Půjdeme si něco zahrát! Máme k dispozici celou 

tělocvičnu!“  

 

„To je super nápad!“ radovala se Ema. Mně to jako až tak dobrej 

nápad nepřišlo. Sporty jsem nikdy moc nemusela a zrovna tělocvik 

rozhodně nepatří mezi mé oblíbené předměty. Ale co se dá dělat. 

„Doufám, že víte, jak se hraje přehazovaná,“ řekla Sabča, která stála 

uprostřed tělocvičny a přidělávala sít.  

„Vím, ale neumím“ odpověděla jsem otráveně.  

„Tak tě to naučíme,“ nenechala se odbýt Sabča. „Kdo bude hrát proti 

komu?“ zeptala se Ema.  

 

„No, tak můžete být v týmu spolu s Adrianou a já budu hrát proti 

vám,“ rozhodla Sabča.  Začaly jsme hrát. Teda, spíš Sabča s Emou 

začaly hrát, já jen stála v hřišti a nic nedělala. Doufala jsem, že to 

tak půjde po celou dobu hry. Což jsem se ovšem dost mýlila. Kde se 

vzal tu se vzal, letí na mě míč.  Neuhnula jsem. Ne že by nebyl čas, 

ale při pohledu na míč jsem se nemohla ani pohnout.  

 

https://www.knihydobrovsky.cz/ja-simon-2-vydani-67780565
https://www.knihydobrovsky.cz/ja-simon-2-vydani-67780565
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Míč mi vletěl přímo do obličeje. Ema a Sabča se za mnou vyděšeně 

rozběhly. „Jsi v pořádku?“ „Je ti něco?“ ptaly se.  

„Až na obří modřinu budu v pohodě,“ řekla jsem jim.  

„Uf, čekala jsem, že to bude horší,“ oddechla si s úlevou Sabča.  

„Slibte mi jedno. Že už s váma nemusím hrát žádný přehazování?“  

„Samozřejmě že ne,“ řekla Ema.  

 

„Měli jsme na tebe brát větší ohled. Zítra vybíráš zábavu ty, co ty na 

to?“ řekla Sabča. No, to se nedalo odmítnout. 

Seděli jsme ve školní kuchyňce a jedly topinky s nutellou. Když v tom 

mě napadl úžasný nápad. Třeba ten sníh není až nad střechou. 

Rozhodně to stálo za pokus. Musíme jít na školní půdu. Jedině tak se 

to dá zjistit. 

 

Na školní půdě jsem byla jenom jednou. Vypadalo to tam hrozně 

zanedbaně. Tady se asi hodně dlouho neuklízelo. Byla tu hrozná tma. 

„Není tu někde vypínač?“ zeptala se Ema.  

„Žádný nevidím,“ odpověděla jí Sabča.  

„Mám takový dojem, že na školní půdě vůbec žádná světla nejsou,“ 

řekla jsem.  

„Tak zkusíme najít baterku,“ navrhla Ema.  

„Kde chcete ve škole najít baterku?“  zeptala jsem se všech. „Co u 

školníka? Tam by něco být mohlo!“ zamyslela se Sabča nahlas.  

 

Nikoho jiného nic lepšího nenapadlo, tak jsme se tam vydaly.  
 

 

Zuzana Matějová 
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Sovičky  

Budeme potřebovat:  

barevné papíry  

lepidlo 

špejli 

izolepu 

listí  

 

Postup: 

1) z barevného papíru vystřihneme velké kolo na tělo sovičky  

2) z černého a bílého papíru vystřihneme kolečka pro oči: dvě větší 

černá, dvě o něco menší bílá a dvě nejmenší černá kolečka, která 

postupně na sebe nalepíme od největšího po nejmenší  

3) z barevného papíru si také vystřihneme zobáček, může být třeba 

jako trojúhelník  

4) tělíčko přilepíme na špejli izolepou  

5) na tělíčko přilepíme 

také očička a zobáček 

lepidlem  

6) nakonec přilepíme 

křidélka, která jsme udělali z 

listí  

7) pokud chcete, můžete 

sovičku vylepšit menšími 

detaily jako například doplnit 

menší vlnky na spodní část 

tělíčka (bříško) 

 

Klára Mejtská, Helena Rochlová 
 

 

https://www.knihydobrovsky.cz/ja-simon-2-vydani-67780565
https://www.knihydobrovsky.cz/ja-simon-2-vydani-67780565
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O babičce ve všech pádech 

Jana Rychterová 
 

1. pád - Kdo, co? Kdopak je to tam?  

Babička se sbalila a přijela k nám. 

2. pád - Koho, čeho? Bez bábovky přijela, 

bábovka od babičky ztratila se docela. 
 

Kdo, co - babička, koho, čeho - babičky, 

učíme se pády, máme na to hlavičky. 
 

3. pád- Komu, čemu? Řekneme to babičce, 

bábovka je ve vlaku, v papírové krabičce. 

4. pád- Koho, co? Vidíme nádraží, 

zachraňte nám babičku a pošlete krabičku.  
 

Komu, čemu - babičce, koho, co - babičku, 

učíme se pády, máme na to hlavičku. 
 

V 5. pádě voláme - babičko! 

už nebuď smutná, usměj se maličko. 

6. pád - O kom, o čem? O babičce víme, 

upekla nám bábovku, kterou my teď sníme. 
 

V 5. pádě voláme, 6. pád - o kom, o čem, 

jak my si poradíme s tímhletím kolotočem?  
 

7. pád - S kým, s čím? Sedíme tu s 

babičkou, 

s mámou a s tátou a s bábovkou maličkou. 

My ji teď sníme. Jasně, že ne babičku! 

Ochutnáme bábovku, necháme jen 

krabičku. 

Učíme se pády, ať máme jedničku, 

budem umět česky a to potěší babičku. 
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Pepíček dostane od tety 

krásné autíčko a maminka mu 

připomíná: „Co se říká?“ 

„Nevím!“ 

„Co říkám tatínkovi, když 

přinese výplatu?“ 

„Aha - neříkej, že to je 

všechno!“ 

 

„Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?“ 

„Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol, tak ať se tady ani 

neukazuje.“ 

 

„Vstávej synku, musíš do školy!“ 

„Maminko, já tam nechci, oni mě tam vůbec neberou, smějí se mi... 

Opravdu tam musím jít?“ 

„Musíš, musíš, vždyť jsi učitel.“ 

 

Učitelka: „Každý, kdo odpoví na otázku, 

kterou teď položím správně, může jít 

domů.“ 

Jeden kluk vyhodí svůj batoh z okna. 

Učitelka: „Kdo to byl?!“ 

Kluk: „Já! Odcházím totiž domů.“       

 

 

 

 

 

Adéla Sehnoutková 
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Tajenka  

Plazí se dva hadi a mladší se ptá maminky: „Mami, jsme jedovatí 

hadi?“  

„Ne, proč se ptáš?“, odpoví maminka. 

„To je dobře, já jsem se totiž kousl do……………………!“ (tajenka ) 
 

K    O  

K M     

K    A  

K O     

K  Í    

K  Á    

K A     

 

1. Americký honák krav  

2. Zástupkyně dítěte při křtu  

3. Ruské pohoří  

4. Vyrobený z kůže  

5. Plemeno psa  

6. Menší klas  

7. Australský chocholatý papoušek  

Jana Dvořáková 
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Nela Sedláčková 


