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Vánoce jsou už za dveřmi. Tento rok to vypadá, že budou opět bez sněhu a 

zamrzlých rybníků, ale co neděláme. Přírodě, jak se říká, neporučíš. 

Můžeme jen tiše doufat.  

Také vám ten čas tak utíká? Pořád jsem měla ještě léto, a najednou 

Vánoce. Všude vánoční stromky a plno světýlek, ale zároveň to pro nás 

nese i špatné zprávy. Už jen pár týdnů se můžeme snažit opravit si 

poslední špatné známky, které by potom mohly být i na vysvědčení.  

 

Jana Dvořáková 
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1. 11. navštívili žáci 8. a 9. tříd burzu středních škol Schola Bohemia 

 

5. 11. proběhl ve třídě 6. B osobnostní kurz Semiramis 

 

6. 11. absolvovaly děti z 9. A přednášku o volbě povolání na Úřadu práce 

Pardubice 

 

8. 11. jeli žáci 8. tříd na exkurzi do čističky odpadních vod v Přelouči 

 

12. 11. si vyslechly děti 7. a 8. tříd vyprávění o cestování po Americe 

 

15. 11. navštívily děti ze 6. A Krajskou knihovnu Pardubice 

 

18. 11. zhlédly děti 1. tříd představení ve Východočeském divadle  

„O pohádce z perníku“ 

 

20. 11. navštívila Úřad práce Pardubice třída 9. B 

 

20. 11. proběhlo na škole vánoční focení 

 

21. 11. kurz Semiramis absolvovaly děti 7. tříd 

 

25. 11. navštívila třída 3. B Ekocentrum Paleta 

 

25. 11. se vypravily 6. třídy na dějepisnou exkurzi do Archeoparku ve 

Všestarech 
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Děti z 8. a 9. tříd si vyzkoušely své znalosti českého jazyka v soutěži, 

která již tradičně probíhá v měsíci listopadu. Školního kola se zúčastnilo 

29 soutěžících. Olympiáda se skládá ze dvou částí. Jazykového testu a 

slohu. Letošní téma znělo: „Tomu říkám překvapení.“ 

 

Pořadí školního kola: 

1. místo Veronika Pavlatová 8. A 

2. místo Tereza Hatlapatková 9. A 

3. místo Kateřina Šternberská 9. B 

3. místo Alena Vyskočilová 9. B 

 

Veronika Pavlatová a Tereza Hatlapatková postupují do okresního kola, 

které proběhne v lednu. 

Vítězkám blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za snahu. 

 

Tomu říkám překvapení 

Hubert bydlí se svou maminkou a tatínkem ve staré čtvrti Londýna, 

hladem netrpí a kamarádi mu také neschází. Jednu věc by si ale přál. 

Chtěl by potkat svou babičku, která se, když byl ještě děťátko v 

plenkách, odstěhovala do Brazílie. Nikdo nevěděl, kde babička přesně je a 

nikdo s ní nebyl ani v kontaktu. 

Jednou o Vánocích si Hubert místo nějakých přihlouplých drahých dárků 

přál jedinou věc: vidět se s babičkou. Maminka věděla, že je to nemožné, 

ale tatínek byl silného ducha a rozhodl se, i přes maminčin vzdor a 

nesouhlas, synovi splnit jeho velký sen. Dobu sháněl babiččinu adresu, až 

ji konečně našel. Dokonce sehnal i letenky, kterými by se na místo 

babiččina bydliště dostali. Ten večer se rozhodl vše opatrně sdělit 

mamince. Ta i přes dlouhá váhání povolila a souhlasila s cestou do Brazílie 

za účelem seznámení Huberta s babičkou, které mělo být pro Huberta 

překvapením. 

O pár dnů později se rozhodli o cestě povědět malému Hubertovi. Ten byl 

neuvěřitelně nadšený, i když nevěděl, že pojedou za babičkou. 
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Nastal den D a maminka, tatínek i malý Hubert vyrazili. Cesta na letiště 

trvala jen pár minut, ale let byl na malého Huberta velmi dlouhý. 

Dorazili na letiště, posbírali všechny kufry a zavazadla, nasedli do taxíku, 

který je dovezl na místo určení. Zaťukali na staré ošoupané dveře domu. 

Nikdo neotevíral. Zkusili to znovu. Zase nikdo neotevřel. Nějaký soused 

vykoukl přes plot a poslal je o ulici dál k jinému domu. Došli před luxusní 

dům a Hubert s otevřenou pusou a vykulenýma očima jen koukal. Otevřela 

jim krásně upravená starší dáma s krásně bílými zuby. Ano, byla to jejich 

babička. Vše jim pověděla, proč se neozývala, co se jí všechno stalo. A 

řekla jim, že má obrovskou firmu na výrobu zubních past a že díky tomu je 

z ní milionářka. Dali si k tomu čaj a jejich oblíbené sušenky. Nakonec jen 

Hubert s nadšením z toho, že vidí svou babičku a s údivem z luxusu dodal: 

„Páni, tomu říkám překvapení, naše babička je milionářka!“. 

Po tom všem se maminka i s tatínkem a Hubertem rozhodli, že se k 

babičce přistěhují a budou žít pokojný život. 

Veronika Pavlatová, 8.A 

 

 

Překvapení? To je krásná věc. Pro někoho nadšení, pro někoho něco jako 

srdeční zástava. 

To se takhle jednou jednomu staršímu pánovi v Praze na Chodově 

nečekané překvapení pěkně vydařilo. Jeho manželka, okolo té šedesátky, 

měla v zimě narozeniny. Koupil jí dort, rozdělal víno, a když ta jeho 

manželka celá zmrzlá z venku otvírala dveře od bytu, přímo do obličeje jí 

fouknul frkačku, co dělá ty lekavé zvuky na natahuje se.  

Ta se vám tak lekla, že se vzpamatovala až v nemocnici. První slova, co od 

svého manžela slyšela, byla: „Hluboce jsem o tom přemýšlel a dobral jsem 

se k tomu, že takové překvapení budu dělat každý rok, protože mít pro 

sebe celý dort a celé víno je přeci fantastické!“ 

Musím říct, že je to zase lepší, než ty nudné formální oslavy. Kdo by se 

chtěl bavit s lidmi, které vlastně ani nemá rád, ale ze slušnosti museli být 

na seznamu pozvaných, navlečený v těsných šatech nebo kousavém 

obleku? 

Myslím, že je lepší mít nemocniční pyžamo a bláznivého manžela! 

        Tereza Hatlapatková 9. A 
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Tomu říkám překvapení, když se v pondělí probudím úplně ospalá a zjistím, 

že jsem zaspala. Milejší probuzení snad neznám :D, i tak ale utíkám na 

zastávku a nepřemýšlím o ničem jiném než o tom, abych stihla ten 

autobus. Další překvapení mě čeká hned na zastávce, kde zjistím, že 

jediný autobus z toho mého milovaného „zapadákova“, který má vždycky 

zpoždění, jel dnes o pár minut dříve. 

 

Když už se tedy dopracuji do školy, tak se to celé „veze“ ještě víc, ale to 

nevadí, vždycky se to dá nějak zvládnout. Po další písemce už začínám být 

celkem v klidu a smířená. Na odpolední hodinu jsem překvapivě dorazila 

včas, ale neměla jsem věci na tělocvik, takže to bylo celkem jedno. To 

pravé překvapení ale přišlo až po škole a po tom, co mi ujel jediný autobus 

domů. 

 

Jakmile jsem přišla domů, chtěla jsem si jenom lehnout a v klidu být 

v posteli, ale něco na mě začalo strašně vrčet. Lekla jsem se tak, že jsem 

spadla na pusu a snažila jsem se zase rychle dostat na nohy. Sestra se 

smála tak moc, až se válela po zemi se mnou, a mamka s taťkou dusili 

smích. Když se uklidnili, hned mi bylo divné, že jsou všichni doma. Pak jsem 

si všimla toho, co na mě na začátku vlastně vrčelo. Byla to malinká 

kočička! 

 

Hned mě všechno přešlo. Miluju kočky a rodiče nám jednu pořídili. Proto 

mám ráda překvapení, protože ať už jsou pěkná, nebo ne, jsou zajímavá. A 

zrovna tomuhle dni říkám překvapení, protože takhle vyčerpávající, 

zajímavý, a fajn den mě překvapil opravdu dost. 

 

Alena Vyskočilová, 9.B 
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Přála jsem si psa. Moc jsem si ho přála. Jenom malého pejska. Toho, co se 

mnou bude chodit ven. Když budu smutná, přijde mě rozveselit. Bude se 

mnou spávat v posteli, a když přijdu ze školy, bude mě vítat, jako kdyby 

mě rok neviděl! Přála jsem si kamaráda, který si vyslechne moje problémy 

a bude jen mlčky přikyvovat svou malou chlupatou hlavičkou. Jednoduše 

zvířecího parťáka, který mě nezradí. 

Jenomže to neprobíhalo úplně podle mých představ. 

„Malý pes je přeci malá starost, no ne?“ začínala jsem vždycky. 

„Na to zapomeň! Psa? Nikdy!“ rozkřikla se mamka. 

 

Bylo to takhle pokaždé. Pořád dokola. Jednou z ní dokonce vypadlo, že si 

jako dítě taky přála psa. Samozřejmě jí nebylo vyhověno. 

„Tak si teď můžeš ten svůj dětský sen splnit a mně ho tím taky splníš,“ 

zkoušela jsem někdy. 

„Víš, jaká je to starost? Budeš každé ráno vstávat v pět hodin a chodit 

venčit?“ 

 

Zkoušela jsem všechno. Přemlouvala jsem, slibovala, ukazovala fotky, 

kreslila obrázky, dokonce jsem i psala básničky. Nic však nepomohlo. 

Zkoušela jsem to čím dál méně a ztrácela jsem naději, že se mi někdy sen 

splní. Už jsem byla smířená s tím, že toho vysněného parťáka mít nikdy 

nebudu. Jednoho dne, když jsem přišla ze školy a byla celá rozesmutněná, 

protože jsem pokazila písemku, nemohla jsem věřit svým očím! V předsíni 

ležela malá bílá kulička! 

 

 To bylo ale překvapení! Velikánské překvapení! 

 

Kateřina Šternberská, 9.B 
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V PŘELOUČSKÉ ČISTIČCE ODPADNÍCH VOD 

V čističce odpadních vod v Přelouči nás prováděl pan Myšička, vedoucí 

čistírny.  

 

Vysvětlil nám, jak to tam všechno funguje a jakými procesy musí voda 

projít, než bude úplně čistá a budou jí moct vypustit do řeky Labe. Také 

jsme se dozvěděli, co všechno do kanálu nepatří a co všechno tam našli 

jako například občanské průkazy nebo peníze.   

 

V některých částech exkurze to nevonělo zrovna nejlépe, ale čekali jsme 

to horší. Bylo to zajímavé a je to dobré vědět, co a kdo za tím vším stojí.  

 

 

 

Klára Mejtská 
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Dne 27. 11. 2019 se na SPŠE v Pardubicích konala soutěž Pc-ák a S-

ROBOT. Naši školu v kategorii Tvorba prezentace 9. třída reprezentovaly 

Adéla Sehnoutková, Erika Mrázová a Nela Sedláčková. V kategorii o 

nejrychlejší vozítko Jakub Danec, Jakub Nadrchal, David Ždímal a Filip 

Kroužel.  

 

Letošní téma Pc-áku byla Sametová revoluce. Dohromady jsme měli 2-3 

hodiny na vytvoření perfektní prezentace.  

 

Ani letos se to neobešlo bez malých chybiček v počítači, ale to neovlivnilo 

soutěž ani tvorbu prezentace. Po té byla na hodinu a půl přestávka, pak 

nástup se shromážděním všech škol a vyhlášením výsledků a tombola.  

Po skončení tomboly se šlo domů. Za naši školu jsme se my dívky umístily 

na krásném 6., 7. a 9. místě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adéla Sehnoutková, Nela Sedláčková, Erika Mrázová 
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Protože během zimních měsíců je potřeba vyvézt stávající kompost, 

pustili se šesťáci, osmáci a deváťáci do záchrany larev chráněného brouka 

nosorožíka kapucínka, které v kompostě žijí. U broukoviště jsme vytvořili 

nové obydlí pro larvy a všechny, které jsme ve starém kompostu našli, 

jsme do něj přestěhovali.  
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… básničky dětí ze 4,B 
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DAVIS CUP 2019 

Je to turnaj v tenise, kde hrají družstva z různých zemí proti sobě. Letos 

poprvé se Davis Cup hrál v Madridu ve Španělsku. Turnaje se hrály v hale 

na tvrdém povrchu. Tento rok se zúčastnilo 18 týmů. V každém týmu byli 

3 hráči, kteří proti sobě nastupovali nejdříve do dvouher, a pokud byl stav 

1:1, muselo se rozhodnout ve čtyřhře. 

 

Do finále se dostalo Španělsko a překvapivý účastník turnaje Kanada. 

Vítězem finálového turnaje se stalo Španělsko, které zastupuje světová 

jednička tenisového žebříčku Rafael Nadal, který byl vyhlášen 

nejužitečnějším hráčem celého turnaje.       

 

Titul vítěze Davisova poháru obhajovalo Chorvatsko, které se nedostalo 

ani mezi poslední čtyři účastníky turnaje. Účastníky posledních čtyř týmů 

bylo Španělsko-1.místo, Kanada-2.místo, Velká Británie a Rusko. 

 

Anna Danihelková 

 

 

 

 

A jaké jsou sportovní novinky na naší škole? 

V listopadu proběhl turnaj žáků šestých a sedmých tříd v basketbale.  

Přinášíme výsledky: 

1. místo – 6.C 

2. místo – 7.A 

3. místo – 7.B 

 

Gratulujeme zúčastněným a děkujeme organizátorům ze žákovské rady. 
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Určitě jste byli na vánočních trhách tady v Pardubicích nebo v Praze. Já 

vám teď ukážu, do jakých měst se vyplatí zajet právě na vánoční trhy. 

 

BRNO 

Do Brna můžete zajet pohodlně vlakem nebo autem.  Vánoční trhy se zde 

konají hned na několika náměstích. Nejdéle trvají ty na náměstí Svobody 

a Dominikánském náměstí, a to od 29. listopadu 2019 do 5. ledna 2020. Je 

zde živá hudba, sváteční dobroty a různé suvenýry. 

 

VÍDEŇ, RAKOUSKO 

Okouzlující tradici vánočních trhů má i Rakousko. Největší, 

nejprestižnější a také nejveselejší vánoční trhy najdete ve Vídni. Tradiční 

Altwiener Christkindlmarkt je zaměřen především na ty nejmenší. Je zde 

spousta atrakcí, vůně dobrot a stánky se sladkými nápoji potěší děti i 

rodiče. Další velký trh najdete na náměstí Rathausplatz. Kromě trhů v 

centru má Vídeň i mnoho dalších menší trhů, například na zámku 

Schönbrunn nebo slavný Am Hof. Přes den si můžete prohlédnout památky 

Vídně, a na večer zajít na vánoční trhy. Vánoční trhy zde ve Vídni se 

konají od konce listopadu do začátku ledna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

Anna Danihelková 
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ZVÍŘECÍ RODINA 

Bylo krásné ráno, ptáčci zpívali, sluníčko hřálo a veverčata už dováděla u 

vody. Cákala po sobě vodou, křičela po sobě. Chvíli hrála na babu, chvíli si 

dávala závody v plavání, chvíli se potápěla.   

Veverčáci vylezli z vody a vzali si do rukou dva klacky, že budou šermovat. 

Souboj začal. Vylezli na strom, na nejvyšší větev, a různými seky a údery 

se snažili dostat klackem právě k soupeři. První z veverčat, to dál od 

kmene, začalo vyhrávat a zatlačilo druhé veveřátko až na kůru stromu za 

jeho zády. Obě veverčata si ale neuvědomila, že v tomto stromě žije zlý 

netopýr.  

Veveřátko se propadlo skrz kůru a padalo dalekou chodbou kmenem 

stromu. Veveřátko, které bylo stále na stromě, jen s hrůzou koukalo na 

díru po jeho bratříčkovi. Z díry vyletěl netopýr, který ve svých 

končetinách držel toho nešťastníka.  

Pustil ho z obrovské výšky k zemi. Jeho bratr si myslel, že s ním bude 

amen, když v tom ho zachytila moudrá sova letící okolo. Snesla ho dolů a 

hned zase odletěla pryč. Všechno dobře dopadlo, ale i přesto určitě 

všichni víte, jak tragický mohl konec být. 

 

Tereza Hatlapatková 
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… každý čtvrtý Američan byl už na televizní obrazovce? 

 

… hmotnost průměrného mraku je přibližně 550 tun? 

 

… čtení knih snižuje stres o 68 %? 

 

… novorozené kuře je inteligentnější než lidský novorozenec? 

 

… průměrný sen trvá přibližně 12 minut? 

 

… pouze 31 % lidské populace má zrak v pořádku? 

 

… než si na něco zcela zvyknete, trvá to v průměru 66 dní? 

 

… 86 % lidí poslouchá hudbu, aby unikli od reality? 

 

… pláčem se vyplavují nadbytečné stresové hormony? 

 

Ester Zavadilová 
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Oblékání 

Jiří Žáček 

K čemu jsou sandálky? 

K výletům do dálky. 

Proč nosím kalhoty dlouhé až na paty? 

To abych neběhal po světě nahatý. 

A proč si oblékám košili na tělo? 

Aby to mamince vedle mě slušelo. 

 

K čemu je šála? 

Aby mě hřála. 

Proč nosím čepici?  

Abych žil zdravě –  

aby mě nezmrzly nápady 

v hlavě! 
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Pepíček je na návštěvě u prarodičů. Babička mu řekla: 

„Nastav dlaň, nasypu ti do ní oříšky.“ 

„Dej je, babi, radši tátovi!“ 

„Copak ty nemáš rád oříšky?“ 

„Mám je rád, ale táta má větší dlaň!“ 

 

Paní učitelka se ptá třídy:  

„Proč stojí socha Svobody v newyorském přístavu, Pepíčku?“  

„Protože si nemůže sednout!“ 

 

Hurvínek šel na očkování, a křičí přes celou ordinaci.  

Spejbl ho uklidňuje: „Hurvajs, nekřič, vždyť ani nevíš, proti čemu tě 

očkují.“ 

„Vím. Proti mé vůli!“ 

 

Ruským vědcům se povedlo zkřížit zlatou rybku a žraloka a vznikla zlatá 

rybka, která vám splní poslední tři přání. 

 

Povídá takhle kočka praseti: „Já vím, co z tebe bude, až vyrosteš!“ 

„Jo? Tys četla můj horoskop?? 

„Ne, kuchařku!“ 

 

Adéla Sehnnoutková 
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Poznej podle hlášky postavu: 

1) Chleba nebo život! 

A. Rumcajz 

B. Lotrando 

C. Sarka Farka 

 

2) Tak dobře, já se půjdu obětovat do hospody a ty zatím hlídej venku! 

A. Petr Máchal 

B. Valihrach 

C. Dařbuján 

 

3) Já vím, co my chceš říct: „Miluj blízkého svého. A víš, co já ti na to, 

Maruško, odpovím? Blbce ze mě nikdo dělat nebude.“ 

A. Anděl Petronel  

B. Jeníček 

C. Pán Bůh  

 

4) Vstávat a cvičit  

A. Bob 

B. Hostinský 

C. Človíček 

 

5) A nedají si říct a nedají… 

A. Pejsek a kočička 

B. Kovář Mikeš 

C. Vláček Kolejáček 

Správné odpovědi 
1) B, 2) A, 3) C, 4) A, 5) B 

 

Jana Dvořáková 
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Nela Sedláčková 


