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Říjen uběhl velmi rychle a máme tady listopad. Všechny listy už opadaly. 

Místo nich větve zdobí první sníh. 

V pátek se koná rozsvícení stromečku. To znamená jediné - blíží se 

Vánoce, na které většina myslí už od října. S nimi také souvisí první 

adventní neděle, která nás tento týden čeká. Čas, kdy začne hořet 

první svíčka na adventním věnci. 

My vám přejeme krásně strávený zbytek listopadu a hodně štěstí ve 

škole. 

 

Magdalena Vítková 
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12. 11. poznávali život pravěkých lidí děti ze 6.A v archeoparku ve 

Všestarech 

15. a 16. 11. si páťáci ověřovali své znalosti o pravidlech silničního 

provozu na dopravním hřišti 

18. a 19. 11. na dopravní hřiště vyrazili také čtvrťáci 

19. 11. navštívily děti z prvních a druhých a třetích tříd planetárium 

22. 11. připravila SPŠCH v Pardubicích projektový den pro deváťáky 

29. 11. získávali kluci a holky z 8.B vánoční náladu při návštěvě 

adventních trhů na Pernštýnském náměstí 

30. 11. navštívili žáci 8. a 9. tříd v rámci předplatného divadelní 

představení „Jako břitva“ ve Východočeském divadle v 

Pardubicích 
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- exkurze v archeoparku  

My jako 6. třída jsme 

jeli v pátek 12. 11. do 

archeoparku ve 

Všestarech. Když 

jsme dojeli na místo, 

začala nám první 

část, která se konala 

vevnitř. Průvodce 

nám ukázal různé 

kameny a kostry…….  

Ve druhé venkovní 

části jsme poznávali, 

jak se dřív žilo. 

Zkoušeli jsme orat pole, řezat kámen, sekat dříví, mlít mouku a házet 

oštěpem. 

Exkurze se nám moc líbila. 

 

 

 

  

 

 

Nikola Čermáková 
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koně z 5.A 
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… s paní učitelkou Simonou Dostálovou z 1.C 

 

Proč jste si zvolila zrovna naši školu? 

„Dostudovala jsem a chtěla jsem na menší školu. O té vaší mi řekla 

známá a moc hezky o ní mluvila. Když jsem přišla, tak mě potěšila 

spolupráce s paní ředitelkou.“ 

 

 

Jakou školu jste studovala? 

„Pedagogickou fakultu, proto jsem učitelka.“ 

 

 

Jste spokojená se třídou, kterou jste dostala? 

„Ano, velmi.“ 

 

 

Takže jste ráda za vaše děti? 

„Ano, jsem.“ 

 

 

Děkuji za rozhovor. 

  Viktorie Pavelková 
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Geologie 

Geologie je věda, která se zabývá minerály a horninami. Člověk, který 

se zabývá geologií, se nazývá geolog.  Geolog se zajímá o povrch Země, 

zejména o horniny a nerosty. Zkoumá krystaly, drahokamy, 

polodrahokamy a další zajímavé nerosty.  

Krystaly si můžete i vytvořit. Třeba takový solný krystal. Vezměte si 

tužku a do její poloviny přivažte provázek. Poté si připravte sklenici, 

do které nasypete sůl (přiměřeně, ale roztok musí být dost slaný) a k 

tomu nalijte čtvrt sklenice vody pokojové teploty. Nakonec tužku 

položte na sklenici tak, aby tužka nespadla a provázek byl ve sklenici 

se solí a vodou ponořený. Teď už stačí jen počkat pár dnů, dokud se 

voda nevypaří. Na provázku vám zůstanou krystaly soli. A máte hotovo! 

Adam Hoza 
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… v Bonifantes – 2. část 

Minule jsem napsal, jak to 

chodí v přípravném 

oddělení Bonifantes, a 

dnes se podíváme na 

koncertní sbor. Když je 

zpěvák šikovný, může 

přejít do přechodového 

ročníku. Je to něco mezi 

přípravkou a koncertním 

sborem. Rozdíl je jednak v 

tom, co se zpívá, jednak i v počtu vyučovaných hodin. Taky je potřeba 

už jezdit na Duklu do Delty. Naštěstí to není problém – jezdí tam 

patnáctka a ani při tom není potřeba přecházet žádnou silnici. 

V přechodovém ročníku se kluci učí zpívat některé jednodušší skladby 

z vážné hudby. Některé se zpívají česky, jiné v latině či jiných 

jazycích. Je to už trochu náročnější, ale dá se to. Do Delty je potřeba 

chodit dvakrát týdně. Před Vánoci už se kluci obvykle připojí ke 

koncertnímu sboru a část koncertů zpívají s ním. Já jsem dokonce už v 

tomhle ročníku byl na týdenním turné na Slovensku. To bylo super. I 

když tam bylo během pěti dní devět koncertů, moc se mi tam líbilo. 

V dalším roce zpěvák vstoupí do koncertního sboru. Koncertní sbor má 

dvě sborové zkoušky týdně (v pondělí a ve středu) a kromě toho je 

ještě hodina hudební nauky a sólového zpěvu. Je to tedy časově 

náročné, ale výsledek stojí za to. Zpíváme různé skladby skladatelů 

známých (např. Dvořák, Smetana, Mozart) i skladatelů méně známých 

a taky třeba části oper (Proč bychom se netěšili, Carmen). V hodinách 

sólového zpěvu nejde o přípravu na samostatný zpěv bez sboru, ale je 

to hodina, kde jsou jen dva kluci, a tam se mohou věnovat tomu, co 

právě jim moc nejde a co potřebují zlepšit. 

Koncertní sbor celkem často jezdí na různé koncerty. Nejčastěji po 

Česku, někdy do zahraničí. Občas se objeví zajímavá příležitost – např. 
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před pěti roky vánoční koncert s José Carrerasem, nebo setkání s 

papežem ve Vatikánu. V letošním roce jsme už podruhé zpívali v 

Rudolfinu s Filmharmonií skladby z filmů jako Avatar, Titanic apod. 

Filmharmonie je Filmová filharmonie – velký orchestr, který se 

zaměřuje na koncerty filmové hudby. A my jsme se k nim mohli připojit. 

Na začátku prosince budeme natáčet hudbu k filmu Zdeňka Svěráka 

Betlémské světlo. 

Ve druhé půlce srpna bývá dvoutýdenní soustředění. S kluky si užijeme 

legraci, poznáme nové kamarády, kteří přicházejí do sboru jako 

nováčci. Starší kluci mají za úkol pomáhat mladším a opravdu to dělají. 

Ale hlavně se tam částečně naučíme skladby, které se budou zpívat v 

dalším školním roce. Na konci soustředění bývá přezkoušení, kdy každý 

má za úkol předvést, co se na soustředění naučil. Za každou skladbu 

pak dostane odpovídající počet bodů a může tak vidět, jak na tom je v 

porovnání s ostatními. Toto bodování pak bývá i základem při výběru 

kluků do menších sestav na některé koncerty a turné. 

Ano, zpívání v Bonifantes je časově náročné. Je to vlastně šest 

vyučovacích hodin týdně, občas víkendové soustředění a někdy to je 

pěkná dřina. Ale baví nás to, sbor je díky tomu opravdu dobrý a my si 

užijeme cestování na různá místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojtěch Lebeda 
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Pohoda, Michal Černík 

Ilustrace: žáci 3.A a 8.A 

 

Ve vypraném kožiše 

kocour mi leží na břiše 

a já ležím v posteli 

dopoledne v neděli. 

 

Kocour si myslí: 

To je dobrá postel. 

Já si myslím: 

Co s nezvaným hostem. 

 

Chci se podrbat na břiše, 

podrbu kocoura v kožiše. 

Hned se slastně rozpřede, 

jak to nejlíp dovede. 

 

Tak ležíme v posteli 

dopoledne v neděli,  

hřejeme se vzájemně 

já kocoura a kocour mě. 

Je nám spolu příjemně. 

 

  

  

  



Školní noviny ……………………………………………………… listopad 2021 

10 
 

 



Školní noviny ……………………………………………………… listopad 2021 

11 
 

 



Školní noviny ……………………………………………………… listopad 2021 

12 
 

Matějovy pohádky pro Verču 

Příhoda třetí 

Ve Sluníčkově, v Planetkové ulici, v listopadu, se teprve před chvílí 

vrátila Saturnova rodina domů. Byli na rozsvícení vánočního stromečku. 

Už bylo skoro půl deváté a Verča se chystala do postýlky. „Máťo,“ 

zavolala Verča z pokojíčku. „Pojď mi něco vyprávět,“ žádala. Asi za 

deset minut Matěj přišel do pokoje. Verča už byla připravená a šla si 

lehnout do postýlky. „Máťo, pospěš si“, žadonila Verča. Matěj si sedl 

na židli a začal. Bylo, nebylo. Verča s Matějem, Bárou a Zuzkou šli na 

rozsvícení stromečku. Čekali dlouho, ale nic se nedělo. Stromeček 

pořád nesvítil. Už se chystali odejít, když v tom se z rozhlasu ozvalo. 

„Pozor, pozor!! Důležité hlášení. Nemůžeme najít vánoční hvězdu. Bez 

ní stromeček nemůžeme rozsvítit. Prosíme všechny o pomoc 

s hledáním, děkuji.“ Všichni se dali do hledání. Hledali pod stromem, 

mezi stánky v keřících, ale nikde nebyla. Verča už byla unavená a chtěla 

jít domů. „Víte, co tak si alespoň koupíme perník, když už jsme tady.“ 

Navrhla Zuzka. Ostatní souhlasili. U stánku si Verča něčeho všimla. 

„Hele mezi těmi perníkovými srdíčky se něco třpytí,“ řekla. Stoupla si 

na špičky a vytáhla hvězdu. „Vánoční hvězda! Já našla vánoční hvězdu!“ 

Křičela Verča na všechny strany a rozběhla se k stromečku, kde už 

hasiči v čele s Ondrou Marsem připravili největší žebřík. Verča po něm 

vyšplhala až nahoru. A připevnila hvězdu na špičku stromu. Pekař 

Merkur se nakonec přiznal, že hvězdu ukradl a chtěl si ji doma dát na 

stromeček. Aby vše odčinil, rozdal všem dětem perník. „Tak zazvonil 

zvonec a pohádky je konec,“ dopověděl Matěj pohádku. „Ta byla krásná, 

a co mi budeš vyprávět příště?“ zeptala se Verča. 

 Pokračování příště 

Magdalena Vítková 
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Jacques Breuil – Jean Breuil  

Filipova další dobrodružství 

 

Hlavní hrdina této knížky se jmenuje 

Filip. 

Spolu s kamarádkou Klárkou zažívají 

různá dobrodružství, při kterých se 

spolu s nimi dozvíte mnoho informací 

o ochraně přírody. 

Je to pokračování, první část se 

jmenuje Filipova dobrodružství. 

 

 

Paola Peretti 

Vzdálenost mezi mnou a třešní 

 

Hlavní myšlenka knížky je, že se nemáš nikdy 

vzdát.  

To poznává i devítiletá Mafalda, která má ráda 

hudbu, je milá, kamarádská, ráda chodí do školy. 

Má však velký problém. 

Trpí vzácnou oční chorobou a postupně ztrácí 

zrak. 

Musí se s tím naučit žít. 

Pomáhá jí její kocour Optimus, rodiče, kamarád 

Filippo a školnice Estella. 
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… některé rostliny dokážou předpovědět déšť? 

… slunečnice má dvojité listy? 

… největší strom (sekvoj vždyzelená pojmenovaná Hyperion) měří 

115,55m? 

…nejdelší listy má palma, která roste v Africe, dosahují délky až  

25m? 

… nejmenší listy má vodní kapradina azola, měří pouhý 1mm? 

… v roce 2020 vyhrála anketu o nejkrásnější strom borovice z Česka? 

… květy magnolie nemají nektar? 

… nejrychleji rostoucí rostlina je bambus, za den muže vyrůst až  

o 2,5m? 

… aloe vera zklidňuje spáleniny? 

… největší plody má žakie neboli chlebovník?  

 

 

 

 

 

 

Veronika Rozová a Magdalena Vítková 
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Víte, proč ryby nemají prsty? 

Protože jsou všechny zmražené v obchodě! 

 

 

„To není pravda, nikdo tě nechce zabít.“ 

„Tak proč po mně střílejí?“ 

„Protože jsi brankář.“ 

 

 

Na Vánoce: 

Pepíček přiběhne do kuchyně a křičí: „Maminko! Hoří stromeček!“ 

„Neříká se hoří, ale svítí.“ 

Pepíček se vrátí do obýváku a za chvíli křičí: „Mamííí! Už svítí i záclona!“ 

 

 

Maminka řekne Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal stromeček!“ 

„A mami, svíčky taky?“ 

 

 

Víte, proč blondýna chodí před Vánoci domů oknem? 

Protože Vánoce jsou za dveřmi. 

 

 

Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?“ 

„Pochopitelně, kdo jiný?“ 

„To znamená, že vy jste se na mě zase vykašlali?“ 

 

 

Učitel chemie se ptá dětí, co znamená H2O.  

Děti vykřiknou: „STAČÍ PŘIDAT VODU!“      

 

Veronika Rozová a Magdalena Vítková 
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Na narozeninové oslavě měla Aneta v misce 50 bonbónů a po oslavě ji 

zbylo jen 5. Jirka snědl 12, Honza 17, Tereza 11, kolik jich snědla 

Lucka? 

 

 

V kolik hodin jsi šel spát, když jsi vstal v 6:45 a spal jsi 10 hodin? 

a) Šel jsem spát v 22:45 

b) Šel jsem spát v 21:15 

c) Šel jsem spát v 20:45 

 

Hádanky: 

 

Mluvím bez úst a slyším bez uší. 

Nemám tělo, ale ožívám hlasem. Kdo jsem? 

 

 

Na bojovém poli jsem druhý zprava i zleva. Do boje vyrážím tak, jak je 

třeba. Dva kroky vpřed a jeden vždy v bok. Tráva pode mnou se střídá 

každý skok. Kdo jsem? 

 

 

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je? 

 

 

Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš. 

 

 

 

Filip Kmeť, Vojtěch lebeda 

Ozvěna  

Kůň na šachovnici 

Jméno 

Tma  
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Tajenka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jaké je teď roční období? 

2. Noční pták 

3. Krušné … 

4. Vlčí … (rostlina) 

5. Když prší a zároveň svítí slunce, vznikne na obloze … 

6. V knihovně jsou … 

7. Jsou jedlé i jedovaté a rostou v lese 

 

Eliška Choltová, Nikola Stehlíková 

  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           
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Nikola Stehlíková 


