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Další rok před námi! Prázdniny skončily, i když začátek září nám letní počasí 

dost připomínal, tak doufám, že jste na dovolené a s kamarády načerpali 

dostatek sil na nový školní rok. Sice se nám nikomu moc nechce vstávat a psát 

úkoly, ale na spolužáky jsme se všichni těšili, až si sdělíme zážitky z léta. 

     Také nesmíme zapomenout přivítat nové prvňáčky a popřát jim hodně 

štěstí do devíti let na základce. No a všichni se samozřejmě můžete každý 

měsíc těšit na nové číslo školního časopisu!    

 

Tereza Paříková 

 

 

 

 
 

A máme tu zase nový školní rok 2016/2017.   

Tak už jsme zase ve škole. Prázdniny utekly jak voda, koneckonců jako 

pokaždé, a nový školní rok přišel tentokrát přesně 1. 9. 2016. Přivítali jsme 

mezi sebou nové prvňáčky, nové učitele i zaměstnance.  

Chtěla bych všem našim žákům popřát mnoho hezkých chvil při nejrůznějších 

školních akcích, příjemné prožitky se svými spolužáky, krásné známky a 

splněná přání. Učitelům, aby si školní rok užívali stejně jako jejich žáčci, aby 

měli chuť vymýšlet krásné chvíle pro své žáky, aby neměli strach pouštět se 

do nových věcí a aby se nikdy nenechali nikým odradit od toho, čemu věří. 

Rodičům přeji hodně trpělivosti a tolerance při výchově svých dětí.  

Doufám, že tento školní rok bude pro všechny vždy tím lepším, než byl ten 

předchozí.   
 

      Za ZŠ Monika Dobruská – ředitelka školy 
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1. 9. – jsme se sešli poprvé po prázdninách a slavnostně zahájili nový školní 

rok 

8. 9. – seznámili jsem se s některými zástupci dravců a sov prostřednictvím 

programu Dravci sdružení Seiferos 

16. 9. – kluci ze šestých a sedmých tříd se zúčastnili turnaje v malé kopané 

20. 9. – vybraní žáci nás reprezentovali v Závodu o nejrychlejšího chlapce 

dívku Pardubic 

29. – 30. 9. – proběhl první sběr starého papíru 
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Nejlepší třídní kolektivy byly tentokrát hodnoceny na základě účasti a 

počtu kg papíru na žáka. Konečné výsledky budou zveřejněny po schůzce 

žákovské rady v úterý 11. října.  
 

Celkový počet kg 12895,80   

         

Nejlepší sběrači:       

1. místo Patricie Hrehová, 3.C 840,50 kg    

2. místo Tereza Kadlecová, 3.C 620,00 kg    

3. místo Lucie Šimíková, 3.A 239,50 kg    

         

Losování o 4. a 5. místo proběhne v pondělí 10. 10. 2016.  
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První knížka pohádek od dětí pro děti vyšla v limitované edici 2 000 ks a 

výtěžek z jejího prodeje poputuje na charitativní účely – konkrétně 

nadačnímu fondu Eda, který je oporou rodinám, v nichž se narodily děti se 

zrakovým či jiným postižením. První knížku pohádek od dětí pro děti si 

můžete objednat prostřednictvím mailu RD-Objednavky@Skanska.CZ. 

V této knížce najdete také pohádku své spolužačky a ze třídy 7. B a 

autorky článků v našem časopise - Zuzky Matějové.  

Svou pohádku nazvala O mouše a zázraku. 
 

 

 

   

mailto:RD-Objednavky@Skanska.CZ
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Zlatá přilba 

Zlatá přilba (úplný název Zlatá přilba města Pardubic) 

je tradiční každoroční závod motocyklů na ploché 

dráze, který se koná ve východočeských Pardubicích. 

Jedná se o nejstarší závod na ploché dráze na světě. 

Poprvé se Zlatá přilba jela v roce 1929. 

Populární plochodrážní motocyklový závod 

má tradici již od roku 1929, kdy se z 

iniciativy Františka Hladěny (1903-1942) 

uskutečnil na travnaté dráze dostihového 

závodiště. Od 2. ročníku (1930) se koná s 

mezinárodní účastí, od roku 1964 je 

pořádán na škvárové dráze plochodrážního stadionu v pardubicích - Svítkově. 

 

Jana Červenáková 

 

Sportovní úspěchy 

V září proběhl turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnili kluci ze šestých a 

sedmých tříd. Bojovali statečně a skončili na 4. místě. 

Na závodech O nejrychlejší dívku a nejrychlejšího chlapce Pardubic jsme 

získali dvakrát 3. místo. 

Blahopřejeme Aničce Čeřovské a Marku Řihákovi!  

 



Školní noviny ...................................... září 2016 
 

 8  

 
 

Práce dětí z loňské 2.B 
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Český spisovatel Ivan Vyskočil napsal pro děti kouzelnou knížku nazvanou 

Malý Alenáš. V ní popsal krajinu snů. Žáci 7. A se nechali inspirovat a popsali 

své vlastní krajiny snů. Můžete to zkusit také.  

 

Vláďa Hlína: 

Cukrový svět je nádherné místo. Hory jsou tu velké a mohutné, na vrcholku 

mají šlehačku a celé jsou z čokoládového krému. 

Na cestičkách je jemný poprašek kouzelného prášku a všechno je tu jako z 

pohádky. Domeček z perníku, kde bydlí ježibaba, je z oplatků a sušenek. 

Kolem jsou bonbony a lízátka, která jsou sladká jako med. Mráčky tu jsou ze 

žvýkaček a zbývá jen na ně dosáhnout. 

Před sebou vidím velikou a hlubokou propast. Cítím nebezpečí! Bydlí tu drak, 

který je z kokosu. Ale stačí malé fouknutí větříku a drak by se rozsypal. 

Kolem mě protéká zpívající karamelový potůček. Květy jsou z marcipánu, 

zvířátka z cukrové vaty a všude cítím krásnou vůni skořice a vanilky. Ovoce je 

tu obrovské a sladké jako poleva. Radostí 

jsem byl bez sebe, ale v tu chvíli jsem 

zjistil, že to byl jen sen, a říkám si doteď, 

že v takovém kraji bych chtěl žít. Je to kraj 

chutí, barev, vůní a pohody a dá se tu žít s 

klidem a bez starostí. 

 

Roman Faltejsek: 

Kudy do Krajinovic Snílkovic? 

Cesta do Krajinovic Snílkovic je velice obtížná, těžká a někdy i tajemná. 

Nejlépe do Krajinovic Snílkovic cestujeme v naší postýlce. I když se nám 

někdy nechce jít do hajan, tak vidina krásných snů nás stejně donutí se do 

pelíšku zahrabat, zavrtat a začít výlet do Krajinovic  Snílkovic. 

Tato cesta bude velice obtížná, plná hrůzostrašných zákoutí a tajemných 

rohů, ale po důkladném snění se tam velice snadno dostaneme. Kdybychom ale 

odbočili vpravo, dostali bychom se do Vzbuzan a Budíkova. Když odbočíme 

vlevo, vyrazíme vpřed přímo do nebezpečných Převalovan, Nespávkova a 

Můrových skal. 



Školní noviny ...................................... září 2016 
 

 10  

My se tedy vydáme rovně přímo za nosem a proplujeme Spánkovem a nad 

Zavřiočkovým rybníčkem, kde plují krásné Snílkovodní rybky a lehkým 

spánkovým vánkem mineme i vodníka Chrupníka. 

Když jsme krásně a líbezně proletěli Spánkovem a nad Zavřiočkovým 

rybníčkem, tak už nás čeká jen 

Chrupina, Chrupka, Válendov a za 

chvilku uvidíme Krajinovice 

Snílkovice. 

Zde si konečně odpočineme a 

budeme si užívat krajinu snů, než se 

zase budeme muset brzo vrátit do 

Vzbuzan, Budíkovic a začít další 

krásný den s tím, že večer se sem 

zase vrátíme. 

 

Tomáš Nápravník: 

Můj sen se odehrává ve světě hardwaru a softwaru. Do mé krajiny snů se 

dostaneme pomocí klidu a ospalosti, pak se tam dostaneme hned. 

První zastávka se odehrává v Biosově. Tam máme tři odbočky, první odbočkou 

zleva se dostaneme do Hardwarova, prostřední cesta vede do Softwarova, 

což je cesta tam, kam chceme, a pravá cesta vede do města Výpadko-

internetova, a tam se dostat nechceme. Když se vydáme prostřední cestou, 

tak narazíme na druhou zastávku Windowsov. Zde najdeme uprostřed 

náměstí sochu slavného Billa Gatese, bez kterého bychom sem nedojeli. Pak v 

galerii tohoto městečka najdeme všechny vývoje našeho Windowsova od 95 

až po nejnovější 10. Když pojedeme dál, naším vláčkem Nula-jednavláčkem, 

tak začneme míjet les Malwerovič, za chvíli se dostaneme do města Steamov, 

což je největší město, kde žije 10 000 her. Když pojedeme dál, tak se 

začneme pamalu probouzet. 
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Na tento školní rok pro vás Zuzka připravila nový příběh, ať se vám líbí aspoň 

stejně jako ten o Micce. 

 

TAJEMSTVÍ KOČIČÍHO JEZERA 

 

KAPITOLA 1. 

Žily byly jednou dvě holky. Jedna se jmenovala Terka a druhá Monika. Byly 

nejlepší kamarádky už od školky. Moniku bavily spíše sporty, naopak Terezka 

spíše radši módu. I tak si však ty dvě dobře rozuměly. Terezka si už 

odpradávna píše deník. 

 

25.5. 

Juchů, za chvíli jsou prázdniny. Už se nemůžu dočkat. Pojedeme s Monikou na 

tábor. Ještě měsíc a kousek. 

 

26.5. 

Dnes ve škole jsme se s Monikou domluvily, že zítra půjdeme prozkoumat 

louku kousek od jejího domu. Moc se těším. Nicméně ještě musím přečkat 

těžký školní den. Začalo to matikou, tu doslova nesnáším. Výšky trojúhelníků, 

k čemu mi to bude?! Nicméně už máme výtvarku. A kreslíme zvířata. Já 

kreslím psa. Výtvarku mám ráda. A Monika kreslí křečka. Moniku výtvarka 

moc nebaví.  

"Těšíš se?" zeptala se mě náhle Monika.  

"Na co?" 

"Na zítřek. Až půjdeme na tu louku. Vem si, co všechno tam můžeme objevit." 

Zřejmě myslí nějaké tajné skrýše na stromech. Koneckonců jako vždycky. To 

já se zase těším na motýly. Ty kreslím ze všeho nejradši, už si je představuji. 

Na louce bývají krásní motýli - třeba babočky. Babočka osiková, babočka 

admirál, babočka paví oko...  

"Hele, má mít ten tvůj pes tak protáhlej frňák?" 
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Podívala jsem se na svůj výkres. Myslím na motýly a ne na kreslení a kvůli 

tomu má můj pes tři metry dlouhý nos. Ach jo.  

 

27.5. 

Jdu s Monikou na louku. Je tu hezky. Ti motýli, které jsem si představovala 

na výtvarce, tu vážně jsou. A ještě krásnější.  

"Hele, rybník," vyrušila mě z mých představ Monika. Jako včera. A opravdu. 

Byl tu rybník. Krásný a průzračný. Šly jsme blíž. Když jsme se však podívaly 

dolů, uviděly jsme kočky. Kočky v našem oblečení. Myslela jsem si, že se mi to 

asi jenom zdá. Moc dlouho jsme tam nebyly. Popadla jsem totiž Moničinu 

láhev na pití, pití vylila a naplnila vodou z jezera. Pryč jsme doslova letěly. 

Když jsme byly doma, přinesla jsem si mikroskop a zkumavky a začala jsem tu 

vodu zkoumat. Monika si sedla na gauč a jakoby nic si začala hrát na mém 

počítači. Ach jo. Zbytek vody zůstal ve sklenici. Co se však nestalo! Monika, v 

domnění, že je to voda na pití, ten zbytek vody vypila. Nic se nedělo. Já 

rovněž na nic nepřišla. Moniku jen trochu bolela hlava. Brzy byl večer a my se 

rozloučily.  

 

 

Zuzka Matějová 
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8. září 2016 proběhla na naší škole ukázka dravců. Měli jsme možnost se 

seznámit s různými druhy dravců. Dostávali jsme také soutěžní otázky, kdo 

odpověděl první, měl možnost nechat si přiletět dravce na ruku.  

Viděli jsme také živou ukázku lovu. Dravci to neměli jednoduché, protože 

ukázka byla vedle rušné silnice, ale dravci to zvládali s klidem.  

Seznámení s dravci bylo podáno hravě, což znamená, že si děti vše lépe 

zapamatují.  

Také jsme se dozvěděli, že dravci v záchranných stanicích netrpí. Viděli jsme 

také zástupce druhů, které jsou na pokraji vyhynutí jako například orel 

bělohlavý. Naši pozornost si získal sup jménem Maruška. 

 

 
 

Jana Dvořáková, Nela Sedláčková 
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Tentokrát nás zajímalo: 

 

1. Jak se ti líbí ve škole? Je to lepší než ve školce? 

2. Co se ti na škole nejvíce líbí? 

3. Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

 

Anetka Šolcová 

1. Je to tady dobrý, ale ve školce to bylo lepší  

2. Že se nemusí po obědě spát 

3. Čeština, matika a tělocvik 

Dominik Blažek  

1. Je to super a nejlepší jsou hračky 

2. Družina 

3. Všechny jsou dobrý, ale nejlepší je počítání 

Jiřinka Cejpová 

1. Tady je to dobrý a ve školce to bylo taky dobrý 

2. Že tady mám kamarády 

3. Tělocvik 

Charlotka Votrubová 

1. Tady je to lepší než ve školce 

2. Nejlepší je třída 

3. Výtvarka 

 

Hana Jadrná, Eliška Krejzová 
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Chcete mít křečka?  

Toto zvíře je vhodné pro chovatele začátečníky. Křečci se ochočí docela 

rychle. Nejčastěji si lidé pořizují křečka džungarského.  

Pro křečky je vhodná velká klec. Křečci mají rádi běhací kolečka a taky se 

hodí domeček. Jako podestýlka se hodí velké hobliny, aby je křeček nevdechl. 

Také se vám bude hodit napáječka na zavěšení na klec. Klec musíte uklízet 

jednou za týden.  

Krmit je můžete ovocem, zeleninou, zeleným lupením nebo senem. Mají rádi 

ovocná dřívka. Vašeho křečka můžete i výjimečně odměnit pamlsky pro 

hlodavce.  

V noci dělají rámus a můžou se prát. Taky rádi hrabou, proto je potřeba jim 

dopřát vyšší vrstvu podestýlky. Pořád chcete křečka? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Dvořáková, Nela Sedláčková 
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Medlovský mlýn   

                                                            

Ve Žďárských vrších je spousta hezkých tras a 

tipů na výlet. Já a moje rodina a také náš pes 

jsme byli na pěší túře okolo Medlovského 

rybníka. Vydali jsme se z vesnice Vlachovice po 

zelené turistické značce podél rybníka. Na 

rozcestí u hotelu Medlov jsme odbočili vlevo a 

po modré a žluté značce jsme došli až k 

Podmedlovskému mlýnu, který je krásně 

opravený a vypadá jako z pohádky. 

 

 
Pasecká skála 

 

Od mlýna se vrátíme na rozcestník a 

po modré značce můžeme pokračovat 

dál po celkem náročné cestě, protože 

stále stoupáme do kopce. Po 2,5 km 

vystoupáme na vyhlídku Pasecká 

skála. Je to soustava tří skalních 

útvarů. Najdeme zde skály zvané 

Omšelý hřeben, Vyhlídka a Pernštějn. 

Vyhlídka do kraje, která se nám tu 

naskytne, ale stojí za trochu námahy. 
 

 

 

 Ondra Huňáček 
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V řadě 4 domů bydlí 4 sousedé. Určete jejich jméno, povolání, město, odkud 

pocházejí a barvu jejich domu pomocí údajů pod tabulkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muž, pocházející z Chrudimi, bydlí ve žlutém domě. 

2. Pepa nepochází z Přelouče. 

3. Obyvatel 2. domu je policista. 

4. Muž, pocházející z Přelouče, má pouze jednoho souseda. 

5. Láďa pochází z Holic. 

6. Muž, pocházející z Pardubic, bydlí ve 3. domě. 

7. Hasič pochází z Chrudimi. 

8. Kája pochází z Chrudimi. 

9. Obyvatel modrého domu bydlí v 1. domě. 

10. Obyvatel červeného domu je záchranář. 

11. Obyvatel zeleného domu sousedí s programátorem. 

12. Vašek je programátor. 
 

 

Ondřej Lebeda 

 1. dům 2. dům 3. dům 4. dům 

Jméno     

Povolání     

Město     

Barva domu     
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„Mami, mami, mám dobrou a špatnou zprávu, jakou chceš slyšet první?“ Ptá se 

Pepíček maminky.  

„Tak tu dobrou.“  

„Dostal jsem jedničku z diktátu!“  

„To je hezké, Pepíčku a jaká je ta špatná?“  

„Že to není pravda!“ 

 

Co dostanete, když zkřížíte geparda a hamburger? Fast food.  

 

 

„Paní učitelko, nechci vás strašit, ale tatínek říkal, že jestli nepřestanu nosit 

pětky, dříve nebo později někdo skončí velmi špatně.“  

 

 

Proč dávají bílé ovce víc mléka než černé? Protože bílých je víc!  

 

 

Jaký je rozdíl mezi počítačem a policajtem? Do počítače musíš vložit 

informace pouze jednou.  

 

 

Dědeček se pročítá nedělní přílohou černé kroniky, když ho vyruší vnuk a ptá 

se: „Tak co dědo, zase na Facebooku?“  

 

Adéla Sehnoutková, Ester Zavadiová 
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Hádanka 

Růženka Růžičková žije v Růžovém Dole, v Růžové ulici, v jednoposchoďovém 

domě. Střechu, fasádu, kuchyň, ložnici,  obývací pokoj a celý dům má růžový. 

Jakou barvu má koupelna ve druhém poschodí? 
 

(Řešení: žádnou, protože bydlí pouze v jednoposchoďovém domě) 

  

Křížovky 

1  3     1-Druh horkého nápoje 

     4  6  2-Česká řeka 

  2     5    3- Nejhorší známka 

             4- Babička hanlivě 

             5-Vašek spisovně 

           6- Mycí prostředek 

          

         

         
        

1           1-Národní strom 

 2         2-Parník 

 3         3-Strom 

  4         4-Chladné roční období 

5          5-Čislovka 

6           6- Planeta 

        

Osmisměrka 

 

 

 

 

Adéla Sehnoutková, Ester Zavadilová 

M U V O CH O M Ů R K A 

S Š E B E S T O V Á K 

M A X I P E S F Í K R 

Í M K Ř E M Í L E K T 

E S E C I P Í S E K E 

D R Á K O S N Í Č E K 

O B Ř M A CH E U Č I T 
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Tereza Hatlapatková, Anna Danihelková, Adéla Rýznarová 

 


